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Terugkijkend op dit jaar hebben we weer 
een normale Genie-Relatiedag met 101 
Gnbat kunnen houden, waarbij er volop 
contact was tussen bedrijven en militai-
ren. Het verslag hiervan heeft u in 
Promotor 168 kunnen lezen. De 
geplande vierde masterclass CBRN, ter 
vervanging van de Relatiedag 2021, kon 
eind 2021 vanwege COVID niet door-
gaan en hebben we 27 oktober gehou-
den. Het werd zelfs een kleine Relatie-
dag, zoals u verderop in deze Promotor 
kunt lezen. Ook hebben we een 
reguliere VGOO-Contactdag kunnen 
houden, waarbij we naar Burgers’ Zoo in 
Arnhem zijn geweest. Het was een 
geslaagde dag waarbij we, naast het 
gezellig samenzijn en genieten van de 
rondleiding en het lekkere buffet, ook de 
Algemene ledenvergadering (ALV) 
hebben gehouden. Tijdens de ALV zijn er 
2 nieuwe bestuursleden verkozen. Henk 
de Vries als secretaris en Patrick Walkier 
als algemeen bestuurslid. Henk heeft 
afgelopen jaar de functie van secretaris 
al waargenomen en ik ben als voorzitter 
dan ook heel blij dat hij zijn werk kan 
voortzetten. Tevens hebben we een 
nieuw erelid mogen verwelkomen, Joep 
Beljaars werd unaniem verkozen.

Op 26 augustus hebben we met een 
klein aantal onderofficieren geprobeerd 

om het de officieren moeilijk te maken 
tijdens de VOG/VGOO golfdag. Zeker 
een mooie dag, waarbij de onderofficie-
ren volgend jaar nog wel wat versterking 
kunnen gebruiken. Dus heb je een GVB 
of wil je het gewoon een keer proberen 
en lijkt het je leuk om deel te nemen aan 
de clinic, de organisatie is druk bezig om 
een geschikte locatie te vinden om 
ergens in juli de golfdag te organiseren. 
Houdt de informatie hierover op de 
social media in de gaten.

Naast de reeds genoemde activiteiten 
heb ik of iemand anders van het bestuur 
de VGOO vertegenwoordigd tijdens 
diverse medaille-uitreikingen en FLO’s. 
Tevens waren we aanwezig tijdens het 
aanmeren en hebben we voorlichting 
gegeven aan de VTO KMS. De mannen 
en vrouwen voor de toekomst van zowel 
de Genie als onze vereniging. 

Ook zijn we druk met de toekomst van 
onze Promotor, waar de hoofdredacteur 
in zijn voorwoord verder op in gaat. Het 
enige wat ik er momenteel over wil 
zeggen is dat ik er vertrouwen in heb 
dat we kunnen voortzetten wat we 
hebben. 

Wat is de verwachting voor volgend 
jaar? 

Volgend jaar is natuurlijk het jaar waarin 
ons Regiment 275 jaar bestaat en de 
organisatie 275 jaar vele happenings in 
het verschiet heeft staan. Aangezien zij 
zich vooral richten op de reeds bestaan-
de activiteiten kunt u van ons ook de 
vaste dagen verwachten.
Zo zijn we druk in gesprek met de 
Pioniers- en Pontonniersschool betref-
fende de Genie-Relatiedag. Voor de 
Contactdag zijn we de mogelijkheden 
aan het inventariseren, waarbij we 
natuurlijk weer een mooie locatie 
proberen uit te zoeken. We hopen dat 
we u op een van deze dagen mogen 
verwelkomen.

Om af te sluiten wil ik u danken voor uw 
vertrouwen en u alvast gezellige 
feestdagen en een fantastisch nieuwjaar 
samen met uw naasten toe wensen. ||

Tekst  ||  aooi Daniël de Groot, voorzitter VGOO

Alweer is er bijna een jaar voorbij waarin de tijd zoals gewoonlijk vliegt. Tijd 

om even terug te kijken en vooruit te kijken wat onze vereniging komend 

jaar gaat brengen. Een jaar geleden zag de wereld er toch heel anders uit 

met alle beperkingen die we vanwege COVID-19 hadden. Langzaamaan 

keert men weer terug naar het oude leven en zijn de contacten bijna als 

vanouds. Mensen komen weer bij elkaar en schudden elkaar de hand of 

geven elkaar zelfs een knuffel. Sommige mensen zijn toch nog huiverig en 

houden het bij een boks. Maar het kan allemaal snel gaan in het leven en 

dat is binnen Defensie en de Genie niet anders. 

Wat is de 

verwachting voor 

volgend jaar?

EVALUATIE & VOORUITKIJKEN
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De Russen hebben dit op 8 mei ondervonden bij hun poging 
om de Siverskyi Donets rivier over te steken. Historisch onder-
zoeker majoor Fred Warmer deelt zijn eerder gepubliceerde 
analyse met ons, waarbij majoor Van der Meer van het Kennis-
centrum een vergelijking trekt met deze brugslag versus die in 
1813 ten tijde van Napoleon. Dit in tijden dat de collega’s van 
105 Geniecompagnie Waterbouw op dit gebied hun kunsten 
moeten tonen en dat de ‘oude garde’ met ‘River Crossing 
Operations’ ervaring ongeveer met FLO gaat.

In deze Promotor treft u artikelen aan die mogelijk al in de 
Genist van november zijn verschenen.
Is er dan iets fout in de afstemming? Nee hoor. Dit is veelal 
op verzoek van een commandant. Het kost ons soms moeite 
om een bepaald onderwerp belicht te krijgen en wanneer we 
dan na een jaar eindelijk iets kunnen publiceren en de betref-
fende commandant het ook bij een ander genieblad aanbiedt, 
kan het zijn dat beide hoofdredacteuren samen besluiten het 
te publiceren. Ook omdat beide bladen andere doelgroepen 
weten te bereiken.

Als redactie hopen we u met deze uitgave weer een ruim 
aanbod aan verschillende onderwerpen te kunnen bieden. Van 
verslagen van activiteiten van de vereniging tot een bijdrage 
over energietransitie en hoe u met uw ideeën kunt bijdragen. 
Van oefeningen in Canada en Roemenië tot een verklaring 
waarom ‘bier beter is voor vrouwen’.

Op het gebied van opleidingen zijn er zoals altijd zaken aan 
verandering onderhevig. We zijn als redactie blij dat we 

bijdragen kunnen plaatsen van de Genie Functie Opleiding 
sergeant-majoor (GFO) en de laatste stand van zaken over de 
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Afsluitend willen we u informeren dat er na vele jaren een 
einde komt aan de uitstekende samenwerking tussen de 
VGOO en Green Paper Association (GPA). Volgend jaar is GPA 
voornemens om te stoppen. Ook Jojo en John gaan een keer 
met pensioen. Onze voorzitter en hoofdredacteur zullen in 
de komende periode geïnformeerd worden over het hoe en 
wat. Jojo en John hebben geschikte opvolgers gevonden en er 
komt een overgangsperiode waarin Green Paper hen nog met 
een aantal zaken zal ondersteunen. U als trouwe lezer gaat 
hier niets van merken. In een volgend nummer komen we hier 
op terug.

Rest ons u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 te wen-
sen. Laat deze Promotor met leesplezier alvast bijdragen aan 
een nuttige invulling van uw vrije tijd. ||

Tekst  ||  Aooi Erik Slingerland, Hoofdredacteur

In een interview met de Volkskrant op 11 november j.l. geeft 
oud-Commandant der Strijdkrachten, generaal der Genie Tom 
Middendorp, aan dat “het oversteken van rivieren tijdens 
gevechtssituaties behoort tot de moeilijkste en meest risicovolle 
militaire operaties die er bestaan. Verschillende eenheden moeten 
elkaar doorkruisen, wat een hoop coördinatie vereist. De bruggen 
zijn erg kwetsbaar voor aanvallen van het andere leger. En 
ondertussen moet je hevig doorvechten om de vijand op afstand 
te houden.”

B R U G G E N -
B O U W E N
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STIHL beschikt over een volledig 
assortiment betrouwbare en kwalitatieve 
machines voor het uitvoeren van (contra-)
mobiliteitsoperaties, breaching voor toegang 
tot gebouwen en terreinen of herstel van 
vitale infrastructuren. 

Voor lichtere werkzaamheden zijn er de 
accumachines die minder geluid produceren 
en door hun laag gewicht erg aangenaam zijn 
om mee te werken.

Breng elke missie 
tot een goed  
einde dankzij de 
machines van STIHL. 
—

MEER INFO OP STIHL.NL
OF BIJ EEN STIHL DEALER IN JE BUURT
STIHL. STERK WERK
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Ik ben Henk de Vries, 50 jaar oud, getrouwd met Henri-
et Vries en woonachtig in Assen. In sept 1990 ben ik als 
dienstplichtig militair opgekomen op de Kromhout kazerne te 
Utrecht. Hierna ben ik als sld1 onderhoudsmonteur geplaatst 
bij 42 StStcie dat onderdeel uitmaakte van 42 Mechbrig, die 
destijds nog gestationeerd was in Assen. Na mijn dienstplicht 
ben ik beroepsmilitair geworden en heb ik de opleiding TSP 
(technisch specialist) gevolgd in Roermond. 
Tot 1997 ben ik geplaatst geweest op diverse functies bin-
nen de TD (Technische dienst). Toen zag ik het licht en ben 
ik naar de Genie overgestapt en heb daar diverse functies 
vervuld binnen de constructie-eenheden. In 2004 heb ik de 
stap gemaakt om onderofficier te worden en heb vervolgens 
met goed gevolg de opleiding op de KMS te Weert en aan-
sluitend de VTO Genie te Vught gevolgd. Daarna heb ik  

meerdere functies vervuld en me opgewerkt tot waar ik nu 
sta. Binnenkort begin ik aan mijn 3de sergeant-majoors  
functie. Na CSM geweest te zijn van de StStcie van 101 
Gnbat en Stoo GWW bij GNW begin ik aan een nieuwe uit-
daging als Plv-C Waterboordetachement. Wat de toekomst 
verder zal brengen zullen we zien. Het belangrijkste vind ik 
dat je plezier in je werk hebt en behoudt. 

Afgelopen jaar ben ik door de voorzitter gevraagd of ik binnen 
het bestuur van de VGOO een functie wilde bekleden. Daar 
hoefde ik niet zo lang over na te denken. Het gevolg; ik ben 
nu verkozen als secretaris en bestuurslid van de VGOO. Ik zal 
dan ook alle notariële zaken die daarbij horen zo zorgvuldig 
mogelijk uitvoeren en zal mijn stem namens de genieonder-
officier vertegenwoordigen. ||

Tekst  ||  Aooi Henk de Vries, Secretaris VGOO

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 september jongst-
leden is sm Henk de Vries als nieuw bestuurslid gekozen. Hij is 
door het bestuur gevraagd om binnen het bestuur de functie van 
secretaris op zich te nemen. Henk heeft aangegeven dat met alle 
plezier te willen doen. Zoals gebruikelijk geven we een nieuw 
bestuurslid graag de gelegenheid om zich voor te stellen aan de 
leden die niet op de algemene ledenvergadering aanwezig waren. 

E V E N
VOORSTELL E N :
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EAGLEEYE
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The Rheinmetall Mission Master is a unique family of Autonomous Unmanned Ground Vehicles (A-UGVs) 
designed to support military troops in dangerous missions, difficult terrain, and hostile weather conditions.

The Mission Master SP – Surveillance can autonomously execute a multitude of tactical tasks to put friendly 
military forces in positions of advantage.

• Determine the geographical position of a specified entity or object.
• Observe, identify and report information, and fight in self-protection.
• Observe the operational environment, collect tactically relevant information, interpret what is important, 

and accurately report those observations.
• Protect the main body of a force by engaging an enemy while also observing and reporting.
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www.rheinmetall.com
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Het Russische leger lijkt zijn hand overspeeld te hebben in de eerste 
maanden van de oorlog met Oekraïne. Te overmoedige ambities die 
veel te weinig rekening hielden met het operatieterrein, logistieke 
complicaties en de Oekraïense vast beradenheid. Het Oekraïense 
leger blijkt veel tactischer, wendbaarder en slimmer dan de op 
papier sterkere Russische tegenstander. De troepen van het Kremlin, 
waarvan we dachten dat ze modern waren en geprofessionaliseerd, 
vallen in de oorlogspraktijk behoorlijk tegen. De vernederingen en 
tactische blunders van het Russische leger blijven zich opstapelen. 
Zoals de spectaculaire Oekraïense helikopteraanval op een olie-in-
stallatie in het Russische Belgorod en de ondergang van de ‘Mos-
kva’, het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot en de spectaculaire 
aanval op de Russische luchtmachtbasis bij Saki, aan de westkant 
van het sinds 2014 bezette Krim-schiereiland. Maar misschien werd 
de meest dodelijke klap aan de Russen toegebracht tijdens de slag 
bij de Siverskyi Donets, die plaatsvond van 5 tot 13 mei 2022, aan 
het Lyman - Sievierodonetsk -front. Hierbij deed de 74th Separate 
Guards Motor Rifle Brigade (74-я отдельная гвардейская 
мотострелковая) negen pogingen om een oversteek over de 
Siverskyi Donetsrivier te forceren. De Russen verloren hierbij ten-
minste één complete Batallion Tactical Group (BTG) en de complete 

genie-eenheid van de 41st Combined Arms Army met moeilijk ver-
vangbaar brugslagmateriaal. Een militaire catastrofe en misschien 
wel het meest duidelijke voorbeeld tot nu toe van de Russische 
militaire mislukkingen in de oorlog met Oekraïne. Militaire analisten 
waren naar verluidt verbijsterd door het gebrek aan tactisch inzicht 
bij de poging tot de rivieroversteek. Vanwege de grote strategische 
blunders en het bloedige en kostbare karakter van de rivierover-
steek kreeg dit veel media-aandacht. In dit artikel een poging tot 
analyse van de desastreus verlopen Russische rivieroversteek.

Natuurlijke barrière – een waterige scheidslijn
Een van de sleutels bij het plannen van een militaire operatie is 
om rekening te houden met het type terrein waarop de oorlog zal 
plaatsvinden. Als we een kaartstudie maken van Oekraïne zien we 
dat er ongeveer 23.000 rivieren in het land zijn, die tevens natuur-
lijke verdedigingslinies vormen. De frontlinies van het conflict in 
Oekraïne worden voornamelijk bepaald door rivieren en moeras-
sen. De Siverskyi Donets is de op drie na langste rivier in Oekraïne 
en de langste in Oost-Oekraïne. De ruim 1000 km lange rivier 
ontspringt in Rusland en kronkelt in zuidoostelijke richting door 
de oostelijke Donbas-regio voordat hij weer Russisch grondgebied 

De oorlog in Oekraïne is op vele manieren van invloed op ons leven. Voor ons als militairen ook op ons 
werk. Soms ook omdat het volgen van genie-technische aspecten van het conflict ons werk is. Majoor 
Fred Warmer, is een gerespecteerd lid van de EMPA en is hoofdredacteur van het NATRES-magazine
‘November Romeo’. Hij heeft als militair historisch onderzoeker een voor de Russen fout afgelopen 
poging om de rivier Siversky Donets over te steken onderzocht en hierover gepubliceerd. Voor ons 
genisten echt goed om te lezen. Het artikel is e erder gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Infanterie’ van 
de Vereniging Infanterie Officieren. Met dank aan majoor Warrmer. 

Tekst   ||  Majoor Fred Warmer, militair historisch onderzoeker
Foto‘s   ||   Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne, Ukrainian Ministry of Defense,  

Informnapalm, Inzhenernye-vojska-i-ih-tehnika, Ivor Prickett NT

BRIDGE
OVER 
TROUBLED WATER 

DE SLAG OM DE SIVERSKYI DONETS- RIVIER

11

Operationeel



binnenkomt en vormt hier hoefijzervormige meren, uiterwaarden 
en moerassen. Het slingerende pad snijdt door het hart van de 
regio waar Russische troepen strijden tegen Oekraïense verdedi-
gers - rond de steden Izium, Sloviansk, Kramatorsk en Sievierodo-
netsk - en vormt grote obstakels voor het offensief van Moskou in 
Oost-Oekraïne. Het wordt beschouwd als een strategische verde-
digingslinie voor het Oekraïense leger. Om vooruitgang te boeken, 
moeten Russische troepen zich een weg banen over of rond deze 
natuurlijke barrières. En als ze de rivier bereiken, zullen ze niet de 
luxe hebben om deze overtochten ongehinderd te maken. Oekra-
ine maakt optimaal gebruikt van zijn geografische barrières. Men 
gebruikt de rivieren en moerassen om de Russen naar kwetsbare 
knelpunten te dirigeren langs de oevers van de rivieren, om deze 
eenheden vervolgens aan te vallen met drones en artillerie.

De meest risicovolle en meest gecompliceerde manoeuvre
Voor elk leger worden rivierovergangen beschouwd als een van 
de meest risicovolle en meest gecompliceerde manoeuvres die 
een eenheid op het slagveld kan uitvoeren. Niet alleen moeten 
alle grondtroepen en luchtmachteenheden goed gecoördineerd 
te werk gaan, ook moeten ze de vijand verrassen met de ti-
ming en de locatie van de oversteekplaats. In het verleden was 
het al moeilijk om het verrassingselement te behouden. Onder 

de huidige omstandigheden is het misschien bijna onmogelijk. 
Oekraïense troepen hebben toegang tot satellietbeelden met een 
hoge resolutie en bijna realtime beelden van het gevechtsveld en 
dit voordeel wordt nog versterkt door het gebruik van drones en 
cameratelefoons in handen van militairen en burgers. Daarnaast 
is een leger dat wacht om de oversteek te maken, per definitie 
bijzonder kwetsbaar, ongeacht de vuurkracht of camouflage.

De Slag om de Siverskyi Donets
Tot de oorlog in de Oekraïne uitbrak geloofden westerse experts 
en deskundigen van de NAVO dat Russische gevechtseenheden 
open vlakten snel zouden doorkruisen en met gemak rivieren en 
kanalen zouden oversteken nadat ze de in groten getale aanwezi-
ge geniepontonbruggen hadden gelegd. Omringd door een goed 
geïnstrueerde en accurate artillerie en pontonbruggen die waren 
beveiligd aan beide oevers door infanteristen en afgeschermd 
door rookgordijnen. Daarbij bijgestaan door jachtvliegtuigen en 
helikopters die de rivieroversteek zouden ondersteunen. Maar 
deze voorspellingen bleken in de praktijk totaal anders uit te 
pakken. Het beste voorbeeld hiervan is de Slag om de Siverskyi 
Donets. De slag bij de Siverskyi Donets-overgangen was een reeks 
gevechten die plaatsvond van 5 tot 13 mei 2022, aan het Lyman - 
Sievierodonetsk -front van de slag bij Donbas.

Het is niet helemaal duidelijk op de foto, 
maar deze tanks probeerden achterwaarts 
te vluchten voor de Oekraïense troepen 
maar belandden in de rivier. (zie gedraaide 
tankkoepel).

Een Oekraïense soldaat haalt een machine-
geweer uit een verlaten Russische tank in 
de rivier de Siversky Donets.

Een apocalyptische aanblik van de vernieti-
ging van een complet BTG.

Een kaart met daarop het operatiegebied rond de oversteekplaats.
Een overzichtsfoto van de rivieroversteek met daarbij aangeven in 
het geel welke en hoeveel Russische voertuigen er vernietigd zijn.
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Start van het offensief
De Russen begonnen op 5 mei met veel mankracht een offensief om 
een doorbraak te forceren in de omgeving van Izjoem en Sjevjerodo-
netsk. Hun belangrijkste doelstelling was daarbij om de Oekraïense 
militairen te omsingelen en ze te isoleren van versterkingen door 
troepen uit het westen van het land. De Siverskyi Donets-rivier was 
het grootste natuurlijke obstakel dat voor het Russische offensief 
stond. Maar de Russische pogingen om de rivier op diverse locaties 
over te steken door de inzet van pontonbruggen om het transport 
van troepen en materieel over de rivier te vergemakkelijken waren 
niet succesvol om het maar genuanceerd uit te drukken. Zoals de 
eerste poging die ingeluid werd door een artilleriebeschieting in 
de vroege ochtend van 5 mei aan de rivier bij Dronivka. Zij werden 
al tegengehouden door Oekraïense troepen en tanks voordat ze 
een bruggenhoofd konden vormen. Twee Oekraïense tanks van de 
30e Gemechaniseerde Brigade vielen op 1200 meter afstand vijf 
Russische BMP’s, twee T-72 tanks, twee genieboten en twee infan-
terie-eenheden aan die net een poging waagden om over te steken. 
Na zware verliezen aan Russische zijde stopte de opmars. Daarna 
volgde nog een Oekraïense artilleriebarrage waarbij de Russen nog 
eens tien voertuigen, de nodige manschappen en de pontonbrug 

zelf verloren. Je zou zeggen dat door deze zware verliezen en tegen-
slagen de Russische commandanten hun tactieken zouden aanpas-
sen, niets is minder waar. Want enkele dagen later probeerden de 
Russische strijdkrachten, met de 74e Gemotoriseerde Rifle Brigade, 
weer een pontonbrug te bouwen om de rivier over te steken in een 
poging de Oekraïense troepen in de buurt van Rubizhne en Sjevje-
rodonetsk te omsingelen. Maar het bouwen en opzetten van deze 
bruggen kost tijd. En die tijd gaf het Oekraïense leger de gelegen-
heid om inlichtingen te verzamelen en droneverkenningen te doen. 
Na de analyse van de vergaarde inlichtingen besloot het Oekraïense 
opperbevel om tank-, infanterie- en artillerie-eenheden richting de 
rivier te sturen omdat bleek dat men van plan was om een volledige 
Russische BTG te laten oversteken tussen de steden Izjoem en Sjevje-
rodonetsk in een poging om uiteindelijk een doorbraak te forceren.

Tactische onbekwaamheid?
Langzaam begon zich de Russische catastrofe te ontplooien, de 
Russen dachten een ideaal oversteekpunt aan de rivier te heb-
ben gevonden in termen van gemakkelijke toegang tot de weg, 
lage glooiende oevers, langzaam stromend water en een smalle 
breedte, maar ze hielden er geen rekening mee dat de Oekra-

Dronebeelden gemaakt tijdens de aanval, met daarop zichtbaar 
rookpluimen, een vernietigde pontonbrug en een groot aantal 
vernietigde voertuigen en tanks.

Inlichtingen experts telde de wrakken van minstens 85 Russische voer-
tuigen, waaronder tanks, gepantserde infanterievoertuigen, vracht-
wagens, sleepboten. Gezien de cijfers is een complete BTG vernietigd. 
Daarnaast een grote hoeveelheid aan genie en brugslagmateriaal.

Satellietbeelden onthullen de overblijfselen van een tweede Russi-
sche pontonbrug (boven) die in de Donets drijven nadat de eerste 
missie mislukte, wat leidde tot zwaardere verliezen. 

Een Russische Genist van de 41st Combined Arms Army nog in een 
euforische stemming, enkele minuten voor de vernietiging van de 
pontonbrug.
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iners deze zelfde plek hadden gespot als een ideale plek voor 
een mogelijke Russische rivieroversteek. Langs de rivier werden 
Oekraïense luisterposten geplaatst om voortijdig het geluid van 
motorboten op te vangen, die nodig waren om de pontonbrug 
op zijn plaats te leggen. Op 8 mei begonnen de Russische troepen 
met het bouwen van een pontonbrug over de Siverskyi Donets bij 
Bilohorivka. Op dezelfde dag stuurde de Oekraïense 17e Tankbri-
gade een verkenningsdetachement met drones naar de westelijke 
oever van de rivier om de Russische vooruitgang in het gebied 
te observeren. Men besloot geduldig te wachten tot de bouw 
van de pontonbrug was afgerond. De Russische troepen hadden 
inmiddels rookgranaten in het gebied gegooid waardoor het zicht 
bemoeilijkt werd voor de verkenningseenheden. 
Maar onhandig genoeg markeerden zij hiermee ook locaties die 
nog niet eerder waren ontdekt door de Oekraïense verkenners, 
die direct drones over dat gebied lieten vliegen. In de vroege och-
tend werd met succes de bouw van een grote pontonbrug duide-
lijk gespot. Deze informatie werd doorgegeven aan de Oekraïense 
luchtmacht en artillerie-eenheden in het hele gebied.
Al snel stapelden de tactische misrekeningen van de Russen zich 
op. In plaats van hun oversteekeenheden te verspreiden om hun 
intentie om over te steken te verbergen of om schijnoversteken te 
maken langs de rivieroever, lieten zij een complete BTG met meer 
dan honderd voertuigen in een file staan op een smalle weg die 
naar de oversteekplaats leidde.
Om zoveel voertuigen en manschappen op een paar vierkante 
kilometer te laten verzamelen en dat zo dicht bij levensgevaarlijke 
rivieroversteek en de Oekraïense troepen bleek een grote fout. 

Dit leek veel op een herhaling van de fouten die gemaakt waren 
bij de poging om Kiev in te nemen aan het begin van de oorlog. 
Zoals bekend heeft deze kilometers lange optocht van legervoer-
tuigen Kiev nooit bereikt.
Het bouwen van de eerste ponton duurde meer dan een dag 
terwijl dat eigenlijk binnen zes uur gereed had moeten zijn.  
Satellietbeelden laten bovendien een beeld zien dat ze tegelij-
kertijd probeerden twee pontons te bouwen vlak naast elkaar. 
Het bouwen van de tweede ponton duurde nog veel langer door 
technische en logistieke problemen bij de genie-eenheden, die 
onvoldoende materiaal bleken te hebben om de brug gebruiks ge-
reed te kunnen maken en om de breedte van de rivier te kunnen 
overbruggen.
Ook verzuimden zij om eerst infanterie te voet (eventueel onder 
dekking van de duisternis) naar de overkant te sturen om aan de 
andere kant een veilig bruggenhoofd te vestigen dat zich eigenlijk 
enkele honderden meters uit moest spreiden vanaf de oversteek-
plaats voordat hun eerste voertuigen begonnen over te steken. Ten 
slotte was misschien wel de grootste fatale fout in de hele operatie 
het niet uitvoeren van een luchtverkenning. Als de Russische com-
mandant dat had gedaan dan had hij Oekraïense eenheden kunnen 
waarnemen die zich op slechts 15km van de rivierovergang bevon-
den, met daarbij grote aantallen (zelfrijdende) artilleriestukken. En 
last but not least, het ontbreken aan luchtoverwicht voor en tijdens 
de oversteek. Of het nu door pure tactische onbekwaamheid was 
of door het onderschatten van de Oekraïense troepen, laat ik hier in 
het midden, maar deze Russische commandant bracht hiermee zijn 
eenheid wel ernstige schade toe.

➜   De tweede mislukte oversteek resulteerde in dat een andere 
Russische pontonbrug en meer voertuigen die werden vernie-
tigd, waarbij overlevenden gedwongen werden om naar 
veiligheid te zwemmen.

Beelden tonen tientallen vernietigde Russische voertuigen ➜
aan die beide oevers van de rivier liggen. 

Een goed beeld van de  
totale vernietiging van de 
pontonbrug,met daarom  
heen gezonken T-72 tanks
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Of misschien zegt zijn optreden meer over 
de druk die Russische officieren vanuit het 
Kremlin ondervinden om vooruitgang te 
boeken in hun operaties in Oost-Oekraï-
ne?

De fatale oversteek
Het Oekraïense leger bleek perfect van 
de plannen op de hoogte geweest te 
zijn via uitgekiende verkenningsmissies, 
afgeluisterde berichten en dronebeelden. 
Nadat Russische genietroepen de twee 
pontonbruggen over de rivier hadden 
aangelegd stuurde op woensdag 11 mei 
het Russische commando naar verluidt als 
eerste ongeveer 550 troepen van de 74e 
Gemotoriseerde Rifle Brigade vooruit om 
de Donets-rivier over te steken. Toen de 
eerste tanks en pantservoertuigen erover 
waren gereden, barstte er een artillerie-
bombardement los boven het gebied en 
werd de brug meerdere malen geraakt, 
zo bleek uit satelliet- en dronebeelden die 
werden gemaakt. Het Russische bataljon 
zou daarop rookgranaten gebruikt hebben 
en zelfs in paniek bomen in brand hebben 
gestoken om de locatie van de ponton-
bruggen te verhullen maar het was al te 
laat. De Oekraïense grondtroepen die met 
tanks heimelijk tot vlak bij de waterover-
steek waren genaderd openden het vuur 
op de Russische troepen. Uit satellietfoto’s 
blijkt dat enkele Russische tanks onge-
moeid de rivier waren overgestoken, maar 
toen meer pantserwagens en tanks op de 

pontonbrug opreden werd het uiteinde 
en het begin van de colonne gebombar-
deerd om de brug en de toegangswegen 
te blokkeren. De Oekraïners hadden rustig 
afgewacht om uiteindelijk het beste en 
meest dodelijke resultaat te kunnen beha-
len. Tot dusverre is Oekraïne zeer bedreven 
en succesvol geweest in het overvallen van 
Russische gepantserde colonnes omdat 
deze doctrine ervoor zorgt dat als het 
voorste en achterste voertuig onmiddellijk 
worden uitgeschakeld voorkomen wordt 
dat de colonne oprukt of zich terugtrekt. 
Ook een slimme tactische zet van de Oe-
kraïners was het tot zinken laten brengen 
van tanks en andere voertuigen in de 
rivier en op de oevers. Dit creëert obsta-
kels onder water en aan de oevers die de 
bouw van een andere pontonbrug later 
veel moeilijker zouden maken voor de Rus-
sische genie-eenheden. Ook opmerkelijk 
en zeer succesvol was het gebruik van drij-
vende mijnen die stroomopwaarts werden 
geplaatst, waardoor de stroming ze naar 
de pontons van de Russen kon voeren, 
wat een effectieve en dodelijke tactiek 
bleek te zijn. De rest van de colonne 
werd vernietigd toen de troepen die deze 

voertuigen bestuurden zich tijdens het 
daaropvolgende artilleriebombardement 
verspreidden en de bossen en moerassen 
in vluchten, recht in de armen van de 
aanwezige Oekraïense grondtroepen. Van 
de 550 militairen van de eerste BTG, die 
probeerden over te steken hebben 485 
(88%) de aanval niet overleefd. Sommige 
Oekraïense bronnen spreken zelfs over 
meer dan 1.000 doden maar die claims 
zijn niet geverifieerd. Satellietbeelden 
toonden ten minste twee kapot geschoten 
en gezonken pontonbruggen alsmede dat 
zo’n 100 voertuigen werden vernietigd, 
waaronder vele T72- en T80-tanks, en 
gepantserde BMP-infanterievoertuigen, 
kleine boten en trucks.
Na de mislukte aanval zou het Russische 
leger nog geprobeerd hebben om een 
reddingsmissie op touw te zetten om de 
rivier opnieuw over te steken om de in het 
nauw gedreven militairen aan de Oekra-
iense zijde te ontzetten. Maar ook deze 
reddingspoging mislukte jammerlijk met 
grote verliezen als gevolg. Op dronebeel-
den is te zien hoe men wanhopig probeert 
een nieuwe pontonbrug samen te stellen, 
dit keer aan de overkant van de rivier.

In het midden van de foto een aantal vernietigde 
KAMAZ-63501 trucks met daarop pontonstukken van de 

PMP-2005M pontoon-bridge die de rivier nooit bereikt hebben.

Tijdens de tweede oversteek poging slagen 
enkele voertuigen de Oekraïense zijde te 
bereiken, kort daarna kwamen zij in een 
zware artillerie beschieting terecht. (linker-
hoek, een vernietigde Russische tank). 
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Ook is op de beelden te zien dat deze pon-
tonbrug al voor de helft in het water ligt, 
terwijl aan weerszijden van de rivier voer-
tuigen in brand staan en artilleriegranaten 
achter elkaar inslaan op en rond de brug. 
Volgens Oekraïense ooggetuigen zaten de 
Russische militairen als ratten in de val: ‘Rus-
sian forces were stuck on Ukrainian side of 
the river with no way back. They tried to run 
away using a broken and burning bridge. In 
panic some enemy soldiers tried to escape 
by swimming across the river, hardly anyone 
made it to shore alive’. De totale vernieti-
ging van wellicht twee BTG’s, samen met de 
brug zelf, onderstreept de toenemende problemen van Rusland om 
betekenisvolle winsten te boeken in de Donbas-regio in Oost-Oek-
raïne. Met name de “bevrijding van Donbas” werd aangekondigd 
als onderdeel van Ruslands primaire doel in fase II van zijn ‘speciale 
militaire operatie’.

Oekraïense eenheden
De Oekraïense eenheden die verantwoordelijk waren voor de ver-
nietiging van minstens één BTG en een volledige genie-eenheid wa-
ren de 30th Mechanized Brigade, de 80th Separate Assault Brigade 
en de artilleristen van de 17e Tankbrigade. Deze eenheid is een van 
de vier actieve tankbrigades van Oekraïne die T-64’s, T-72, T-80, T84 
tanks en BMP 1 en BTR 3 en 4 -gevechtsvoertuigen tot hun beschik-
king hebben. Het waren echter niet hun tanks die de grootste scha-
de aanrichtten. Het waren hun 2S1 122mm houwitsers ‘Goździk’ 
self-propelled guns met een bereik van een kleine 20km. Daarnaast 
hebben ook gevechtsvliegtuigen en helikopters van de Oekraïense 
luchtmacht de weinige Russen die heelhuids de overkant bereikten 
of in paniek probeerden terug te trekken getrakteerd op bombarde-
menten en aanvallen met raketten en boordkanonnen.

Negen mislukte pogingen
In totaal hebben de Russische strijdkrachten negen pogingen 
gedaan in de periode van 5 tot 13 mei om de rivier over te steken. 
De Oekraïense troepen bliezen vier afzonderlijke en volledige pon-
ton bruggen op bij de oversteekplaats. De laatste brug werd rond 
12 mei gebouwd tussen Bilohorivka en Serebryanka en werd ook 
vernietigd waarbij de laatste Russische troepen zich op 13 mei aan 
hun kant van de rivier hadden teruggetrokken. 

Apparatuur en capaciteiten
Het merkwaardige aan het verhaal van de mislukte rivierovergan-
gen is dat de Russen in theorie de apparatuur en capaciteiten zou-
den moeten hebben om dat te doen. De Russische strijdkrachten 
hebben de beschikking over meerdere soorten brugslagmaterieel. 
Zoals de uit de jaren 50 stammende TMM-3 ‘bridge-laying vehicle 
en de in 1999 geïntroduceerde TMM-6. De naam TMM staat voor 
‘Tyazhelo Mekhniznrovanny Most’, wat Russisch is voor ‘Heavy 
Mechanized Bridge’. Daarnaast hebben ze de beschikking over de 
1974 ingevoerde MTU-72.(‘Mostoukladchik-72’) brugleggende 

tank, gebaseerd op een T-72 tankonderstel. Deze is in 1996 opge-
volgd door de gemodificeerde versie, de MTU-90 (‘Gusenitsa-2’) 
gebaseerd op een onderstel van de T-90 tank. Voor het oversteken 
van bredere rivieren hebben ze de beschikking over de zogenaamde 
PMP Floating Bridge Systemen. Het PMP Floating Bridge System is 
ontworpen tijdens Tweede Wereldoorlog, maar het basisontwerp is 
nog steeds in gebruik. PMP staat voor ‘Pontonno-Mostovoy Park’ of 
‘Pontoon Bridge Park’. Vlak na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
werd het PP-2005 drijvende brugsysteem in gevoerd. Die pas in 
2015 werd vervangen door de PP-2005M (PP-XNUMX) een sterk 
verbeterde versie van de PP-2005.

Geen lering getrokken uit de eigen krijgsge-
schiedenis
De Siverskyi Donets- rivier was al van belang in de Tweede We-
reldoorlog. In 1941 en twee keer in 1943 was deze rivier en zijn 
omgeving het toneel van verschillende veldslagen tussen de Duitse 
en Russische troepen. Toen al bleek deze rivier voor de nodige 
uitdagingen te zorgen door de combinatie van moeilijk terrein, 
kronkelende rivieren en uitgestrekte moerassen. Het overmoedige 
Duitse opperbevel vergisten zich in de vastberadenheid van hun 
tegenstander. En niet alleen daarin. Ze onderschatten ook de bepa-
lende invloed van geografische en klimatologische omstandigheden 
en de logistieke uitdagingen. In Oekraïne maakt het Russische leger 
dezelfde fouten als de Wehrmacht in 1941. De ervaringen hebben 
namelijk geleerd dat je met een relatief kleine strijdmacht van tanks 
en een beperkt aantal infanteristen geen uitgestrekt landelijk ge-
bied onder controle kunt brengen en houden en dat het oversteken 
van de Siverskyi Donets rivier nog steeds een hachelijke onderne-
ming is. Net zoals de Duitse strijdmacht toentertijd opereren nu de 
Russische tanks en logistieke eenheden zonder voldoende bescher-
ming van infanterie-eenheden. Daardoor zijn ze zeer kwetsbaar 
voor hinderlagen door de Oekraïners, die met artillerie, drones, 
raketten en antitankwapens de Russen forse verliezen toebren-
gen. De Oekraïense artilleristen, Special Forces en drone operators 
hebben de moerassen en rivieren in de Donbas-regio anno 2022 in 
een ‘killing zone’ veranderd. Het blijft opmerkelijk dat Poetin en zijn 
generaals de fouten herhalen die de Wehrmacht ruim tachtig jaar 
geleden ook al maakte, en geen lering te hebben getrokken uit de 
eigen krijgsgeschiedenis. Dat is verbazingwekkend. ||

Vernietigd Russische voertuig aan de oever van de rivier. 
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Eind maart 2021 gaf de Oekraïense regering aan zich ernstige 
zorgen te maken over de massale aanvoer van personeel en 
materieel aan de grens en in de door Rusland geannexeerde 
Krim. Die laatste week van maart was de verplaatsing zelfs voor 
leken goed te volgen via internet. Op social media werd driftig 
bericht over bereden konvooien en transport per spoor. Na 
aantijgingen vanuit Oekraïne verdedigt het Kremlin zich: “ … 
dat Rusland zijn troepen naar believen over eigen grondgebied 
mag verplaatsen.”

De aanloop in 1812
In een tijd dat koningen en keizers in heel Europa vochten, kreeg 
tsaar Alexander I van Rusland een bijzonder verzoek uit Frankrijk. 
De zelfverklaarde keizer van Frankrijk, Napoleon Bonaparte vroeg 
in 1810 om de hand van grootvorstin Anna Paulowna, de jongere 
zus van tsaar Alexander. Vooral door grote weerstand van  
Anna zelf ging dit arrangement niet door. Pas enkele jaren later 
zou zij haar echtgenoot prins Willem II van Oranje-Nassau trou-
wen. Napoleon zag met de weigering van de grootvorstin de toe-

Tekst  ||  Maj Larion van der Meer, Kenniscentrum Genie

Hoe koppel je een ‘speciale militaire operatie’1 in 2022 en een veldtocht in 1812 aan elkaar? Op het 

eerste gezicht hebben beide operaties weinig met elkaar gemeen, buiten dat de Russen in beiden 

betrokken zijn. Toch kunnen we meer parallellen trekken dan je zou denken, zeker wanneer we van 

technisch of tactisch niveau uitzoomen naar het politiek-strategische niveau. Het begint al heel simpel: 

beide operaties worden door de betrokken partijen anders genoemd.

POETIN, NAPOLEON 
EN DE KENMERKENDE OMSTANDIGHEID

1  Zo kondigde de Russische president Poetin de illegale grootschalige inval in Oekraïne op 24 februari 2022 aan.

1812 Rusland: Otetsjestvennaja Vojna

Frankrijk: La campagne de Russie de 1812

= Vaderlandse Oorlog

= De Russische veldtocht van 1812

2022 Oekraïne: Viyny

Rusland: Spetsial’naya voyennaya operatsiya

= Oorlog (staat van beleg en algehele mobilisatie)

= Speciale militaire operatie
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gang tot een belangrijke tegenstander uit 
eerdere oorlogen tenietgedaan worden.
In de lange reeks  napoleontische 
oorlogen tussen 1792 en 1815 voerden 
eerst Frankrijk en later Napoleon 
zelf, strijd tegen telkens weer die 
verdraaide geallieerden. Ondanks dat de 
samenstelling van de coalitie behoorlijk 
varieerde, was het Verenigd Koninkrijk 
een overtuigde basisspeler. Uit angst 
voor een invasie bleven de Britten maar 
coalities tegen Frankrijk smeden en 
dat maakte het Verenigd Koninkrijk 
de absolute vijand voor de Fransen. In 
drie grote oorlogen wist Frankrijk zich 
staande te houden tegen steeds weer 
nieuwe coalities en bij het tekenen van 
de opvolgende vredesverdragen moesten 
de tegenstanders van Frankrijk steeds 
weer meer gebied afstaan. Napoleon 
haalde zijn grootste winst in de slag bij 
Austerlitz in 1805.  In deze slag wist hij 
het numeriek sterkere leger van Oostenrijk en Rusland te verslaan 
met twee briljante manoeuvres (het uitlokken van een grote fout 
en het splijten van de hoofdmacht van de tegenstander). 
Hoewel de Russen na afloop van Austerlitz hun verlies moesten 
nemen, kregen ze revanche door het samen met de Pruisen tegen 
de Fransen op te nemen in 1806. Deze vierde coalitieoorlog 
eindigde met de slag bij Friedland waar de Russen overtuigend 
werden verslagen. In het vredesverdrag verloor Pruisen meer 
dan de helft van zijn grondgebied aan Frankrijk. Veel van de 
gebieden werden rechtstreeks een vazalstaat van Frankrijk, of 
werden dat indirect omdat ze aan de Duitse Rijnbond werden 
toegevoegd. Die Duitse Rijnbond was overigens door Napoleon 
zelf in het leven geroepen om het makkelijker te maken om 
de verdeelde Duitse koninkrijken te binden en als vazalstaat te 
regeren. In 1810 had het Franse keizerrijk zijn grootste omvang 
bereikt en had grote delen van West- en Midden-Europa ingelijfd. 
Een jaar eerder had Napoleon zijn eerste huwelijk ongeldig laten 
verklaren, omdat het huwelijk kinderloos bleef. Toen hij naar 
manieren zocht om de keizers van Rusland of Oostenrijk aan zich 
te binden, leverde zijn ongehuwde status kansen op. Door vrede 
aan het einde van de vierde coalitieoorlog waren huwelijkskansen 
uitgelezen mogelijkheden om een van beide keizers te binden en 
de coalitie te splijten. Dat zou de nodige troepen sparen om een 
serieuze aanval op de Britten te kunnen maken. In 1810 trouwde 
Napoleon met Marie Louise van Oostenrijk. De volgende grote zet 
kon beginnen.

De aanloop in 2021
In november 2021 melden de Amerikanen publiekelijk dat 
zij sterke aanwijzingen hebben dat Rusland een invasie 
van Oekraïne voorbereidt. In hun bericht gaven ze aan dat 
op satellietbeelden duidelijk te zien was dat het Russische 

leger veel meer dan hun oefenuitrusting had meegenomen; 
materieel voor elektronische oorlogvoering en een overmaat 
aan drones. Je ziet hierin de typisch Amerikaanse manier 
van het waarschuwen van de eigen bevolking, zonder al 
te veel militaire informatie prijs te geven. Vanaf dan loopt 
de diplomatie effectief op zijn einde. Het Westen bleef wel 
overleggen met Rusland, maar de gesprekken liepen op 
meerdere manieren dood. Een maand later, in december 
2021, probeerde Rusland het nog een laatste keer met 
veiligheidseisen. Toen was er al geen consensus meer te 
bereiken omdat de belangen volledig uit elkaar lagen. De 
persoonlijke bezoeken van de Franse president Macron en 
de Duitse bondskanselier Scholz werden door schijnspel van 
president Poetin welhaast een komische voorstelling. Iedereen 
kan zich de meterslange tafel nog herinneren.

In de nacht van 23 op 24 februari 2022 is het dan zo ver. Rond 
vier uur lokale tijd startte Rusland met het beschieten van 
allerlei militaire doelen over het gehele Oekraïense grondgebied. 
Het doet denken aan de Shock and Awe techniek uit 2003. 
Tegelijkertijd staken Russische eenheden op verscheidene 
plaatsen de grens over en startten hun opmars. Het volgende 
valt op: eerder werd in Rusland nog per spoor verplaatst, 
maar vanaf de grens reden de Russische voertuigen in colonne 
Oekraïne binnen. Eén vanuit Belarus (Wit-Rusland) richting de 
hoofdstad Kiev en een andere vanuit de sinds 2014 bezette 
Krim naar Cherson. 
Deze afstanden zijn immens en ze leden tot behoorlijke 
problemen in de aanvoer van troepen, brandstof en munitie. 
In de loop van de dag buitelen Westerse leiders over elkaar om 
sancties tegen Rusland aan te kondigen, de Angel-Saksische 
voorop.

De richtingen waaruit Oekraïne wordt aangevallen
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Politiek
Vanaf 1810 liet Napoleon grote voorraden aanleggen voor de 
Grande Armée. De kosten hiervoor waren immens en dankzij het 
belasten van de onlangs verkregen gebieden, was het mogelijk 
om die te betalen. Hij nam daarbij geen halve maatregelen en 
heel seizoen 1811 stond in het teken van de voorbereiding op 
de volgende grote zet. Om te voorkomen dat de Britten zouden 
profiteren van de betrekkelijke rust had Napoleon al eerder in 
1806 het Continentale Stelsel ingesteld. Dat was gewoon een 
ordinaire Europese handelsblokkade van het Verenigd Koninkrijk. 
Alle Franse en aan Frankrijk gelieerde gebieden werden 
gehouden aan deze blokkade. Frankrijk had er voor het toezicht 
een geschatte 35 duizend mensen in dienst. Omdat de Britten 
voor de instandhouding van hun geweldige vloot afhankelijk 
waren van constructiehout uit Rusland en omdat de Russen 
het geld uit de overzeese handel in hout hard nodig hadden, 
gaven zij gezamenlijk aan geen gehoor meer te geven aan het 
Continentale Stelsel. Deze ontwikkeling en dat Tsaar Alexander de 
zwaarbevochten vrede dreigde op te blazen - en daarmee Duitse 
gebieden terug te nemen - waren voor Napoleon belangrijke 
redenen om de veldtocht in 1812 te ondernemen.

Opmars 
In juni 1812 bij het oversteken van de Niemen-rivier in het huidige 
Wit-Rusland was la Grande Armée, met de gevechtssterkte 
van nog 420 duizend man, op weg naar Moskou. Al vanaf de 
eerste week na de oversteek startte een situatie van tekorten 
aan voedsel en water: “We hadden al snel geen vers drinkwater 
meer en moesten water uit de beken halen, maar die lagen vol 
rottende lijken.” Het leger was gewoon te groot met zoveel 
mensen en paarden en het omringende platteland kon deze 
hoeveelheid niet voeden. Er heerste nog niet meteen honger, 
maar het was wel voldoende om dieverij en ‘ondiscipline’ (red: 
anarchie) te veroorzaken. Omdat veel soldaten zelf op zoek 
moesten naar voeding stroopten ze het land en de huizen af en 
begingen allerlei wandaden op de locals.

Logistiek nu
Na ruim twee maanden strijd tekent zich een herkenbaar beeld 
af. Voor de oorlog speelde het spoornetwerk in Oekraïne 
nog geen rol van betekenis, want het werd amper gebruikt 
in de twee grootste industrieën: de agricultuur en mijnbouw 
(met afgeleide industrie). Werd het spoor voor de oorlog 
nog gebruikt voor het verplaatsen van fabrieksgoederen 
en personen, na de inval zou het spoor van levensbelang 
worden. Het werd zichtbaar voor de wereld doordat Westerse 
hoogwaardigheidsbekleders zich per spoor vanuit Polen naar 
Kiev lieten vervoeren. Beide kanten maakten gebruik van 
de spoorwegen, maar de effecten waren wezenlijk anders. 
De Russen hadden moeite om hun troepen te bevoorraden 
omdat de afstand tussen spoor en front te groot is voor de 
vrachtwagens. De vrachtwagens zijn te oud en van te lage 
kwaliteit. Daarnaast hadden de vrachtwagens moeite met de 
modder in het terrein en moesten daarom op de verharde weg 
blijven, wat file en opstopping veroorzaakte.

Het gaat niet goed 
Napoleon zocht een directe confrontatie met de Russen. Hij was 
ervan overtuigd dat hij nog maar één overwinning (letterlijk één 
Austerlitz) verwijderd was van het onderwerpen van de Russen. 
In de opmars en later tijdens de terugtocht leverden Kozakken-
eenheden voortdurend guerrillastrijd met het marcherende 
leger. Het leger kon niets van het land nemen, omdat de Russen 
in hun terugtocht alles verbrandden en de watervoorraden 
besmetten. Voor opvoer van goederen was de Grande Armée 
afhankelijk van goederentreinen vanuit Königsberg, via depots 
in Kovno, Vilna en Minsk.
Aangekomen bij Smolensk was de sterkte nog maar 175 dui-
zend man. De stad werd verdedigd door ongeveer 20 duizend 
troepen en hadden opdracht gekregen de stad tot de laatste 
snik te verdedigen. Na de slag om de stad trokken de Russen 
hun leger weer terug, Smolensk was in puin geschoten en de 
Fransen moesten door.

Slag bij Borodino
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Pas verderop bij Borodino komt het tot 
een serieus treffen. Ze hebben er dan 
ongeveer 750 kilometer op zitten, een 
ongekende afstand in die tijd. Voor het 
treffen waren er nog ongeveer 130 
duizend man over, maar Napoleon 
eindigt de slag met dure verliezen. 
Omdat hij de Keizerlijke Garde niet inzet, 
om ze te sparen voor later, laat hij de 
kans liggen om de Russen verpletterend 
te verslaan. De slag is interessant omdat 
Napoleon die dag ziek was. Frankrijk 
verloor ongeveer 30 duizend troepen van 
redelijke kwaliteit.
Het is dan nog ongeveer 120 kilometer 
naar Moskou, waar de Fransen vermoeid 
en met tekort aan voorraden aankomen. 
Hij vond de stad, verlaten en in brand 
gestoken. Hij had gehoopt dat hij 
met het innemen van de stad, Tsaar 
Alexander onder druk kon zetten om te 
capituleren. De Tsaar capituleerde niet. 
Omdat de beslissende slag was uitgebleven en daardoor niet 
gecapituleerd werd en omdat de Fransen hun goederentreinen 
niet meer konden beschermen, moesten ze terugtrekken 
naar het vorige depot: Smolensk. 430 kilometer door de helse 
Russische winter terug naar het westen.

Terugtocht
Over de terugtocht en de Nederlandse bijdrage aan de 
oversteek bij Berezina heeft  adjudant Erik Slingerland in 
Promotor 161 uit 2020 al een mooi stuk geschreven. Treffend 
beschreven door ooggetuigen (lees de bronnen van zijn stuk!) 
zijn de extreme weercondities en de effecten die dat op de 
militair van die tijd heeft. De tweede bekende uitspraak van 
sergeant François Bourgogne was van november 1812: “Ik 
weet zeker dat als ik geen paardenvlees had gehad, dan was 
ik kannibaal geworden.” Van de 50 duizend paarden, die het 
leger in Moskou nog had, bleven er minder dan 10 duizend 
over. Uiteindelijk kostte de combinatie van het ijzige weer en 
het gebrek aan voeding meer levens van mens en dier, dan de 
gevechten.

Terug naar 2022
De Oekraïners konden in het begin juist effectief gebruik 
maken van hun spoornetwerk, omdat de Russen het 
ongemoeid lieten. De Russen dachten het netwerk, na een 
vlotte verovering van het land, snel zelf te kunnen gaan 
gebruiken. Pas vanaf mei 2022, nadat duidelijk was dat 
die vlotte opmars niet doorzette, verschoof Rusland z’n 
aandacht naar het bestoken van treinstations, regionale 
spoorkruispunten en een aantal kritische punten. 
Maar het was al te laat, een enorme civiele en militaire 
hulpstroom vanuit Europa is al op gang gekomen, zowel per 

spoor als over de weg. Een paar smerige aanvallen op stations 
met vele doden tot gevolg, konden niet bewerkstelligen dat 
het Oekraïense spoornetwerk instortte. Tot dan toe gaven ze 
niet op en repareerden de schade. Het repareren van het spoor 
lukte meestal binnen een paar uur en hoewel de bruggen 
moeilijker te repareren zijn, bleef het geheel draaien omdat 
het spoorwegstelsel behoorlijk robuust in elkaar zit. Aan de 
Russische kant ging het er slechter aan toe: Oekraïense special 
forces wisten effectief veel kleine kritische spoorbruggen op te 
blazen en veel van de vrachtwagens werden door overvallen 
uitgeschakeld.

Conclusie
Het is niet zo moeilijk om uit deze twee verhalen de 
overeenkomsten te halen en hier de militaire lessen in te zien. 
Zowel voor Poetin als voor Napoleon geldt dat zij beter hun best 
hadden moeten doen in de inlichtingenvoorbereiding van de 
operatie. Infrastructuur en kunstwerken in een operatiegebied 
kunnen militair optreden zowel begunstigen als tegenwerken. 
Zeker wanneer campagnes van immense schaal worden 
ondernomen, is niet alleen een tactische analyse van het terrein 
nuttig. De strategische analyse, met daarin de logistieke analyse, 
wordt belangrijker naarmate de schaalgrootte toeneemt.

Tot slot wil ik als CBRN-officier aandacht vragen voor de invloed 
van kenmerkende omstandigheden in grote campagnes: 
in 1812 legden het weer en actieve besmetting door de 
tegenstander een enorme claim op de toch al zwaarbelaste 
logistiek. Nu, in onze tijd, zien we vergelijkbare effecten van 
weliswaar andere oorzaak. Laten we de komende jaren bij het 
bouwen van nieuwe gevechtskracht die logistiek vooral niet 
vergeten. ||

Gebruik van spoorlijnen in Oekraïne
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Tekst  ||  Ing. Marjolein de Wit-Blok – WhiteCube 
Fotograaf  ||  Victor van der Griendt – Mcklin Fotografie

In navolging van twee eerdere succesvolle Genie Masterclasses, werd op donderdag 27 oktober  

de Masterclass CBRN georganiseerd. Ook hier stond het contact tussen militairen en het bedrijfsleven 

centraal met het doel de samenwerking te versterken. Welke rol kunnen bedrijven spelen wanneer  

het gaat om de uitdagingen die Defensie heeft – in dit geval 11 Pantsergeniebataljon – met betrekking 

tot CBRN?

Kapitein Willem Oostra, Hoofd Sie 
S6 11 Pantsergeniebataljon, opende 
stipt om 10 uur de CBRN Masterclass 
in het KEK-gebouw in Wezep. 
Defensie werd tijdens de CBRN 
Masterclass vertegenwoordigd door 
11 Pantsergeniebataljon, MREC 
(Multi Role Engineer Company), 
KCEN GENIE en Defensie Expertise 
Centrum CBRN. Het bedrijfsleven presenteerde zich middels 
presentaties en demonstraties van Saab, Risk Management / 
Safety Deal VakQundig, Milrem, Wilchem, Liberty, COBBS 
Industrie en NorLense. Te gast waren de bedrijven Vonk, 
Marschall en Kärcher.

11
PA

NTSERGENIEBATALJON

LEAD BY EXAMPLE
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The Decocontain 3000 is a container-based, multi-purpose and highly mobile system 
featuring all the major components required for a complete decontamination centre.  
All the steps needed for the thorough decontamination of people, personal equipment, 
vehicles and infrastructure can be performed with this unit. The system can operate 
autonomously for at least 1 hour thanks to a built-in generator and an integrated  
water tank. 

www.kaercher-futuretech.com
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Ready to use in less than 30 minutes!
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Relevantie
Oostra benadrukte dat de aandacht voor CBRN-dreigingen 
(chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen) 
in deze tijd bijzonder actueel is. “Met insinuaties vanuit Rus-
land over de mogelijke inzet van nucleaire wapens, waarvan 
we de resultaten kennen, is het sinds lange tijd dat dit type 
dreiging zo dichtbij is. Vanuit Defensie wordt het thema aan-
gevlogen via het Defensie Expertise Centrum CBRN in Vught 
dat invulling geeft aan zowel kennis en opleiding als training 
en inzet op dit vlak. 

Voor de invulling van deze taken en de bijbehorende uitdagingen, 
moeten we gebruik maken van de ontwikkelingen die in het 
bedrijfsleven plaatsvinden. Veelal gaat het dan om materieel 
waarmee we bijvoorbeeld onze mensen beter kunnen bescher-
men en risico’s verkleinen. Maar ook producten die ons helpen 
de gevolgen van een dergelijke aanval te minimaliseren. Een 
deel van deze oplossingen zullen we vanmiddag ‘live’ kunnen 
meemaken”.

Kap Oostra wenste iedereen een leerzame en mooie Master-
class toe en benadrukte de deelnemers vooral met elkaar in 
gesprek te gaan.

Multi Role Engineer Company

De eerste keynote werd 
gegeven door maj Berend 
Bekker, Commandant 101 
MREC. Zijn presentatie ging 
over de rol van zijn eigen 
compagnie MREC wat staat 
voor ‘Multi Rol Engineer 
Company’. Berend Bekker: 
“Ook ik benadruk de actua-
liteit van CBRN. Gisteren 
was er in het nieuws dat 
Rusland Oekraïne beschul-
digt van het gebruik van 
‘vuile bommen’. 
Laten we hopen dat het 
nooit zover komt, maar laten 
we vooral ook voorbereid zijn. 
Onder andere door een 
optimaal voorbereid MREC”.

Taken
MREC is gevestigd op de Prinses Margrietkazerne in Wezep 
en betreft een samengestelde compagnie waarvan de pelo-
tons zich richten op ontsmetten, DIM (CBRN-verkenningen), 
terrein- en hindernisverkenningen en beschikken over gespe-
cialiseerde zoekteams.

Ontsmetten 
Ontsmettingswerkzaamheden worden uitgevoerd na 
CBRN-aanvallen met onder meer zenuwgassen, biologische 
strijdmiddelen en radiologische wapens. Het gaat dan om ont-
smetting van zowel personen als voertuigen, materieel en in-
frastructuren. In de compagnie zijn hiervoor organiek drie ont-
smettingspelotons opgenomen, elk bestaand uit twee 
ontsmettingsgroepen met elk twaalf militairen. In totaal dus 
72 militairen.

DIM
DIM staat voor Detectie-, Identificatie- en Monitoring. Dit pelo-
ton kan derhalve dreigingen vaststellen, identificeren en moni-
toren en de informatie gebruiken om de betreffende comman-
dant te informeren. DIM en ontsmetten doet het peloton voor 
alle operationele commando’s (OPCO’s) van Defensie maar ook 
voor civiele partijen en NAVO-partners. Het peloton is onder 
meer ingezet tijdens de coronacrises om een met COVID-19 
besmette bus te ontsmetten.
Maj Bekker: “We trainen mee met de 43 gemechaniseerde 
brigade voor inzet in het hoogste geweldspectrum met als 
achterliggende gedachte: als we dáár kunnen optreden, dan 
kunnen we dat overal. Zeker in situaties zonder dreiging of in 
de civiele wereld”.

Uitdagingen
Als belangrijkste uitdaging noemt maj Bekker het tekort aan 
mensen en materieel. “Qua kennis en vaardigheden doen we 
het in Nederland best goed, maar de personele vulling moet 
beter. Wat het materieel betreft: dit is vooral sterk ver ouderd. 
Er wordt onder meer gewerkt met een speciaal uit geruste 
Fuchs en een ontsmettingssysteem en beide zijn al langer in 
gebruik dan van te voren beoogd. We mogen het nog gebrui-
ken, maar het is gewoon oud”.

De tweede uitdaging betreft de werkdruk die vanuit diverse 
hoeken extreem kan oplopen. Werken in een besmette omge-
ving met gevaarlijke stoffen is nu eenmaal gevaarlijk. En dat 
onder alle weersomstandigheden in combinatie met mogelijk 
weinig slaap of voeding. Daarnaast werken de militairen in 
speciale, zware kleding die bewegen moeilijk maakt en hier-
mee de fysieke belasting verhoogt. Bekker: “Vergis je niet in 
het werken in zo’n speciaal pak. Het is zwaar, je apparatuur is 
zwaar en temperaturen in het pak kunnen hoog oplopen. 
Bovendien kun je niet eenvoudig drinken.
Wanneer je een deel van de werkzaamheden zou kunnen au-
tomatiseren of door inzet van technische middelen ‘lichter’ 
maken, zou dat de werkdruk al belangrijk verlagen. En niet 
onbelangrijk: je kunt sneller werken waardoor je in kortere tijd 
meer mensen of materieel kunt ontsmetten.”

Tot slot benoemt maj Bekker veiligheid in het algemeen. “Zo-
wel hard- als software maar ook trainingen verhogen de kans 
dat militairen na hun werk weer gezond huiswaarts keren. 
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Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar zodat we nog beter kun-
nen beschermen wat ons dierbaar is? We werken op dit mo-
ment op hoogte op verouderde steigers met zware pakken en 
lange lansen. Dat moet vast beter kunnen.”

Uitdagingen op een rij

De ‘onzichtbare CBRN-vijand’ 
werd door kpl1 Casper 
Harms van 101 MREC 
uitgebreid behandeld in 
een aansprekend – maar 
confronterend? – overzicht 
van uitdagingen waar  
Defensie binnen het CBRN-
domein voor staat. Wat hebben 
(kunnen) we en wat willen we?

Arbeidsintensief werk
Het werk van vooral de ontsmettingsgroep is arbeidsintensief. 
Er zijn veel openstaande vacatures waardoor onder meer de 
responseenheid niet volledig is gevuld. Hierdoor is de duur bij 
een eventuele inzet veelal langer dan gewenst. Een mogelijke 
oplossing zou kunnen liggen in de inzet van reservisten of zelfs 
studenten. Op dit moment wordt een analyse uitgevoerd om 
te onderzoeken over welke basisvaardigheden deze mensen 
zouden moeten beschikken en hoe je deze groep betrokken 
en up-to-date houdt. Daarbij is het de vraag of het überhaupt 
haalbaar is.
Qua meetapparatuur zijn bio-detectie en het controleren van 
restbesmetting de grootste uitdaging. Wereldwijd staat bio- 
detectie nog in de kinderschoenen. Om restbesmetting vast te 
stellen is het nodig een sample te nemen en naar een labora-
torium te sturen en dat kost tijd.
•  Zwaar werk (Prestatie degradatie)
  Door de lange inzetduur maar ook de omstandigheden 

– onveilige omgeving, hoge temperaturen in de werkkle-
ding – zullen prestaties van mensen sneller afnemen. Pak-
ken, helmen en ademondersteuning zijn relatief zwaar.

• Onveilige situaties
  De Respons Eenheid ontsmet in noodzakelijke gevallen niet 

alleen mensen maar ook apparatuur, wapens en materieel. 
In het laatste geval is het noodzakelijk op hoogte te werken 
waarvoor vaak alleen kleine vliegtuigtrapjes beschikbaar zijn 
en mensen ook vaak met zware ontsmettingslansen boven 
hun macht moeten werken. Daarbij is het materieel, zowel 
binnen de POS (personen ontsmettingsstraat) als de MOS 
(materieel ontsmettingsplaats) verouderd. 

• PBM’s
  Qua PBM’s beschikt de 

CBRN-groep over:
 -  Zware Respirex veilig-

heidspakken van speciaal 
rubber met filtersysteem

 -  CBRN beschermende 
kleding M2000

 -  C1, C2 en C3 pakken. 
Hierbij voorzien de C1 
gaspakken kort in zuur-
stof en zijn de C2 en C3 vloeistofpakken bedoeld om na 
gebruik weg te gooien. 

• Meetapparatuur
  Om de juiste actie te kun-

nen ondernemen, is het 
belangrijk dat militairen 
gebruik kunnen maken van 
apparatuur waarmee zo 
snel en nauwkeurig moge-
lijk de betreffende dreiging 
is te detecteren. Is er sprake 
van een nucleaire aanval, 
chemische of biologische en 
zo ja: met welke stoffen hebben we te maken en welke 
methode van ontsmetting hoort daarbij?

  Qua meetapparatuur leveren op dit moment de instrumen-
ten voor Bio detectie en voor het controleren van restbe-
smetting de meeste problemen op. In feite is het niet moge-
lijk om de restbesmetting snel te kunnen controleren. Om 
zeker te weten is het nodig een sample te nemen en naar 
een laboratorium te sturen. 

• Waste management
  Er is een relatief groot te-

kort aan middelen om be-
smette kleding en gereed-
schappen te bewaren en te 
transporteren/af te voeren. 
Ook de afvoer van vervuild 
water levert problemen op.

Casper Harms: “De juiste com-
binatie van mensen en materi-
eel is nodig om de huidige problematiek aan te pakken. Deze 
Masterclass CBRN zou hierin zeker een rol kunnen spelen.”
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Verwervingsprojecten

In een duo presentatie gingen 
elnt Nick de Lange (junior staf-
officier CBRN- protection van het 
Kenniscentrum Genie) en maj  
Michiel Veerbeek (Senior Staf-
officier Physical Protection van 
het Defensie Expertise Centrum 
CBRN) in op de verwervings-
projecten die momenteel lopen  
én die gewenst zijn. 
  
Deze projecten zijn onder meer gebaseerd 
op de catalogus Nationale Operaties waarin 
hulpdiensten en civiele autoriteiten (politie, 
brandweer, justitie, gemeenten) snel en 
gericht kunnen zoeken naar welke bijstand Defensie levert op 
het vlak van onder meer CBRN. Daarnaast stelt de NATO eisen 
aan de capaciteit die Nederland beschikbaar zou moeten kun-
nen stellen.

Eenheden 
Voor het beschrijven van de oplossingen zijn eenheden gedefi-
nieerd: een CBRN Multifunctional Platoon en een CBRN Multi-
functional Company. Een multifunctioneel peloton biedt speci-
alistische CBRN-capaciteit en is in staat alle 
CBRN-pelotonstaken afzonderlijk uit te voeren. Tevens kunnen 
ze functioneren als component voor de uitvoering van CBRN- 
compagniestaken. Naast de huidige aangeboden CBRN- 
capaciteit wordt er vanaf 1 januari 2028 o.a. één CBRN Defence 
Module en vanaf 1 januari 2032 één CBRN Multi functional 
Company extra aangeboden. De verschillende eenheden 
onder scheiden zich in capaciteit die wordt bepaald door het 
aantal mensuren dat binnen een bepaalde tijdspanne beschik-
baar is en bijvoorbeeld het aantal voertuigen, mensen, vier-
kante meters of speciale equipment dat in deze tijdsspanne  
is te ontsmetten.

Nick de Lange: “Om aan de DECON-eisen van 2028 te vol-
doen, hebben we de DECON-capaciteit voor zeven multi-
functionele CBRN-pelotons nodig en ten minste twee syste-
men met de mogelijkheid tot vliegtuigontsmetting. Voor 2032 
hebben we het over tien pelotonseenheden en minimaal drie 

vliegtuigontsmettingssystemen. Daarbij willen we zelf graag 
nog investeren in extra capaciteit voor interieurontsmetting en 
systemen waarin ook opties zijn opgenomen voor gewonden-
ontsmetting.”

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Met betrekking tot verwervingsprojecten voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen richt Defensie zich op de opvolger van 
het zogenaamde M2000 pak. Daarbij ligt de nadruk op het 
pak zelf en de bijbehorende maskers (ademhaling en gelaats-
bescherming) en handschoenen. Voetbescherming is in de 
verwervingsprojecten op dit moment niet betrokken aangezien 
de huidige over-laarzen ook in de toekomst in gebruik blijven.

Michiel Veerbeek: “Kijken we naar het masker, dan gaan we 
voor het FM50 masker dat het gelaat volledig afdekt, een 
breed kijkvenster heeft voor een beter zicht en bovendien 
voorzien is van een tweevoudig in plaats van enkelvoudig fil-
ter. Dit vereenvoudigt het ademhalen. De maskers liggen al in 
het magazijn en voor de uitgifte wachten we nog op de bijbe-
horende draagtassen. Voor de aanschaf van nieuwe hand-
schoenen gaan we volgend jaar een testfase in waarin verschil-
lende materialen en combinaties worden getest. De resultaten 
gaan gebruikt worden bij aanschaf van CBRN-handschoenen 
aan bepaalde functiegroepen.”

Opleiding
Tot slot wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van het VIO 
– Virtuele Instructie Omgeving – systeem. Dit moet voor ieder-
een eenvoudig toegankelijk worden via Internet zodat er vol-
doende mogelijkheden zijn om mensen bij te scholen. De 
CBRN-opleidingen voor (on)afhankelijke ademlucht zijn bin-
nenkort beschikbaar.

DMO projecten

J.R. (Roy) Schütt MSc B.ICT 
is Project en Portfolio Ma-
nager CBRN Defensie en 
geeft tijdens de Masterclass 
CBRN een gedetailleerd over-
zicht van alle CBRN gerelateer-
de projecten die binnen de DMO 
lopen. Deze vallen onder de afdeling Projecten 
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waarin naast programma’s en projectteams ook 
verschillende zogenaamde clusters zijn ingericht. 
De CBRN-projecten vallen binnen het cluster 
CBRN/CIED/EOD. 

Roy Schütt: “De CBRN-verdediging is opgebouwd uit drie pij-
lers: Prevent, Protect en Recover waarbij de NATO – en wij dus 
ook – de nadruk leggen op ‘prevent’. Het zwaartepunt ligt 
binnen Nederland BV in de praktijk echter op ‘protect’. De 
projectfocussen zijn onderverdeeld in zes capaciteiten waarbij 
‘intelligence’ de basis vormt voor – DIM, KM, PP, HM en MED-
CM & CC zoals in het overzicht is weergegeven.”

Projecten
Het zou te ver voeren om alle projecten hier volledig te beschrij-
ven, maar enkele highlights per deelcapaciteit zijn wel te geven.

Binnen DIM – Detectie, identificatie en monitoring – wordt on-
der meer geïnvesteerd in het verbeteren en het op een hoger 
niveau brengen van chemische detectie en identificatie, MCM 
en ontsmetting. Dit programma wordt doorgevoerd in nauwe 
samenwerking tussen DMO en TNO. Ook valt binnen DIM de 
vervanging van chemische alarmering en controle detectiecapa-
citeit. Verder ligt een vervanging van de Fuchs in het verschiet. 
Dit voertuig dient als verkenningsvoertuig en DIM-platform. 

Schütt: “Ten aanzien van bio-detectie moet er nog een grote 
stap worden gezet. Het biologische domein is nog redelijk 
onontgonnen maar het is noodzakelijk om voorbereid te zijn 
op de inzet van biologische wapens door de tegenstander en 

uitbraken van ziektes. Daarom wordt momenteel in samen-
werking met CBRN-gebruikers, wetenschappers en kennis-
instituten in het project Bio-DID-Cap technische en operatio-
nele leerervaring opgedaan. Dit als basis voor de bredere 
verwerving en implementatie van Bio-DID-Cap apparatuur 
binnen de krijgsmacht voor inzet bij missies en oefeningen.”
De projecten binnen Physical Protection richten zich onder meer 
op de krijgsmachtbrede vervanging van individuele CBRN- 
bescherming. Deze bestaat uit een CBRN-masker (incl. masker-
tas en bril inzet), CBRN-pak, CBRN-handschoenen en CBRN- 
onderkleding en vervanging van CBRN COLPRO tentsystemen, 

Binnen Hazard Management wordt overeenkomstig het 
ICMS-programma gewerkt aan veilig werken op hoogte en het 
veilig kunnen opslaan van ontsmettingschemicaliën bij de OP-
CO’s. Verder is recent een project van start gegaan waarin de 
huidige veertien zwaar grondige ontsmettingssystemen wor-
den vervangen. Om te kunnen voldoen aan de (inter)nationale 
afspraken wordt in dit project ook geïnvesteerd in het vergro-
ten van de bestaande ontsmettingscapaciteit en het uitbreiden 
van het huidige systeem met nieuwe functionaliteiten tot een 
moderne opzet.

Schütt besluit: “Om echt voorbereid te zijn op opereren onder 
CBRN-omstandigheden moet er nog veel gebeuren. Op orga-
nisatorisch gebied gaat het vooral om het aanleggen van stra-
tegische voorraden, persoonlijke beschermingsmiddelen en het 
(ver)werven van mensen en middelen (specialistisch). Daar-
naast ook om het aanwijzen, opleiden en trainen van (vele) 
‘neventakers’. Op technologisch gebied denken we aan remote 
sensing (onbemande voertuigen die met sensoren gevaarlijk 
gebied in gaan), UAV-oplossingen (bemonstering in de lucht) 
en UGV-oplossingen als mogelijkheid voor CBRN-verkenning.”

Ontsmetten na een 
biologische aanval

KLTZ-SD (KMR) b.d. dr. Stef 
Stienstra gaf een sterk(e) 
inhoudelijke presentatie 
over de dreiging van biolo-
gische wapens en in hoe-
verre de Nederlandse Defen-
sie hierop is voorbereid. Op 
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basis van een gedegen opleiding en ruime erva-
ring geeft Stienstra aan dat we ons momenteel 
vooral richten op ‘detect to treat’. Oftewel: de 
slachtoffers de juiste behandeling kunnen geven 
na een biologische aanval. We richten ons nog 
niet op ’detect to prevent’: het direct kunnen 
bieden van de juiste protectie tegen een specifie-
ke biologische bedreiging. 

Defensie focust op dit moment op het tijdig herkennen en 
vervolgens identificeren van biologische dreigingen om de 
juiste beheers- en beschermingsmaatregelen te kunnen imple-
menteren. Het doel: ziekte en uitval voorkomen en zo het 
voortzettingsvermogen van de missie behouden. Daarbij is 
zowel de bescherming ter voorkoming van het besmet raken 
(biosafety) als het voorkomen dat gevaarlijke biologische agen-
tia in verkeerde handen terechtkomen (biosecurity) van belang.

Stienstra citeert de woorden “Biologische terreur is geen film-
script maar een reële dreiging”, die oud-Minister van Defensie 
Bijleveld tijdens een internationale veiligheidsconferentie uit-
sprak. “Echter, Defensie is momenteel zeer beperkt in staat om 
biologische bedreigingen, zoals ziekteverwekkende micro- 
organismen en toxinen, in het veld te kunnen herkennen en te 
identificeren. Laat staan om vervolgens snel de gevolgen te 
kunnen beperken. Zowel bij een natuurlijke uitbraak als bij 
bio-terrorisme of biologische oorlogsvoering zijn we als Neder-
land nog niet optimaal voorbereid, iets wat voor bijna alle lan-
den op de wereld geldt.”

Bio-DID-Cap
Om Defensie beter voor te bereiden op de gevolgen van een 
biologische aanval, is onder meer het project ‘Biologische De-
tectie, Identificatie- en Diagnose Capaciteit’, kortweg Bio-DID-
Cap, gestart. Een project waarin wordt samengewerkt met 
kennis- en expertisecentra over de hele linie: vanaf detectie 
van een (micro)biologische dreiging tot het nemen van maatre-
gelen waarbij een keuze moet worden gemaakt over de inzet 
van de juiste apparatuur om de biologische dreiging te identifi-
ceren. 

Nieuwe (technische) ontwikkelingen helpen om de genoemde 
taken eenvoudiger op te pakken doordat: 
•  de afmetingen van de systemen steeds kleiner worden;

•  steeds minder mensen nodig zijn om de oplossingen in te 
zetten doordat systemen autonoom kunnen functioneren; 

•  het toepassingsbereik steeds breder wordt met uitbreiding 
naar chemische aerosolen en samengestelde bedreigingen; 

•  de kosten steeds lager worden. Stienstra noemde een voor-
beeld waarbij in dertig jaar de operationele kosten van 
$1000 per dag tot nu $1 per dag zijn gedaald.
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Capaciteit
Stienstra spreekt zijn teleurstelling uit dat het NFI haar foren-
sische CBRN-capaciteit heeft afgestoten (wegbezuinigd) en het 
Z&O (Zoönose & Omgevingsbiologie) laboratorium onder  
Min J&V er niet komt. Het RIVM blijft hier wel een belangrijke 
rol vervullen als verantwoordelijke voor de publieke gezond-
heidszorg, maar mogelijk ligt er tevens een ‘bio-defense’-taak 
bij Defensie om tijdig biologische bedreigingen te herkennen 
en ons weerbaar te maken. 

Wél wordt voor de analyse van chemische wapens en- toxines in 
Rijswijk een nieuw laboratorium door het OPCW (de internatio-
nale Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, uit-
voerend voor de VN Chemical Weapon Convention) gerealiseerd. 
Een internationaal instituut, dat met eigen teams monsters kan 
nemen en forensisch geaccepteerde analyses kan uitvoeren.

Stienstra: “Voor het Bio-DID-Cap project zal een zogenaamd 
‘Concept Development & Experimentation’ (CD&E) traject  

worden ingericht. Hiermee is het mogelijk om de meest  
geschikte en snelle techniek voor bio-detectie, -identificatie  
en -diagnose voor Nederland te selecteren. Dit gebeurt uit de 
verschillende mogelijkheden die markt biedt. Voor het materieel 
wordt nadrukkelijk naar COTS- en MOTS-producten gekeken 
om met de benodigde – zo niet vereiste – snelheid tot aan-
schaffing over te kunnen gaan. Ook wordt gekeken naar  
samenwerking met de civiele wereld (reservisten?) en op inter-
nationaal niveau. Een stukje capaciteit, dat we nodig zullen  
hebben om deze uitdagingen om de bescherming tegen bio-
logische bedreigingen het hoofd te kunnen bieden.” ||

Paraat tegen een 
onzichtbare vijand!
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SAAB > Van Sampling kit tot Sensor platform
Specifiek voor het CBRN-domein besprak en toonde Saab enkele 

producten die militairen ondersteunen bij de noodzakelijke snelle 

detectie en monitoring van CBRN-dreigingen. Deze oplossingen va-

riëren van compact en draagbaar tot complex voor toepassing op 

voertuigen.

Monstername kit
Eén van de compacte, draagbare oplossingen betreft de ‘sam-
pling kit’. Deze is naar wens samen te stellen met verschillende 
standaard of juist specifieke componenten om CBRN-monsters 
te nemen uit de lucht, het water of de bodem. Maar ook uit 
poeders, objecten en begroeiing. Inclusief handboek. 
De monsters zijn vervolgens in een speciale CBRN-transport-
verpakking op te slaan. Deze containers zijn gecertificeerd voor 
het transport van een groot aantal verschillende giftige, biolo-
gische, besmettelijke, radioactieve en chemische monsters. Op 
deze manier kunnen militairen de monsters veilig bewaren en 
transporteren voor verdere analyse.

Sensoren
Verder toonde het bedrijf een geavanceerde en modulair 
opgebouwde ‘sensorbox’ die verschillende CBRN-sensoren kan 
bevatten. De box is op ieder voertuig te bevestigen en in staat 
om CBRN-strijdmiddelen te detecteren, te herkennen en te 
monitoren. Deze oplossing bevat naast de sensoren ook een 
LTE-communicatie (breedband).

De meest geavanceerde oplossing die tijdens de Masterclass 
te zien was, betreft een sensornetwerk met gedistribueerde 
gegevens dat vroegtijdig waarschuwt voor CBRN-dreigingen. 
Het systeem is uit te rusten met praktisch ieder type sensor; 
van meteorologisch, chemisch en radiologisch tot aan camera’s 
en videosystemen. Door de modulaire en open structuur is het 
systeem flexibel af te stemmen op een specifieke missie en 
eenvoudig uit te breiden.

Het bijbehorende AWR (Automatic Warning and Reporting) 
systeem combineert sensortoezicht met beslissingsonder-
steuning en maatregelen om het aantal valse alarmen te 
minimaliseren. Verder zijn de sensoren op afstand te bedienen 
waardoor er op locatie minder CBRN-experts nodig zijn. De 
oplossing is geschikt voor zowel vast als mobiel gebruik.

Training
Tot slot toonde Saab oplossingen voor CBRN-training. Zo is 
er onder meer een gesimuleerde omgeving beschikbaar voor 
CBRN-oorlogvoering. Een deel van de trainingsmiddelen is 
standalone te gebruiken via de mobiele telefoon maar ook 
geïntegreerd in het sensornetwerk. De trainingen zijn geschikt 
voor zowel individuen als groepen.

CBRN MASTERCLASS * DEMONSTRATIESCBRN MASTERCLASS * DEMONSTRATIES
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OPERATIONELE ONTSMETTING
door COBBS Industries

FAST-ACT HIGHLIGHTS

Effectief tegen een breed scala 
aan chemicaliën
Incl. zuren, organische elementen, 
chemical warfare agents en meer

Neutraliseert zowel vloeistoffen 
als dampen 
Zowel bekende als onbekende 
chemische stoffen als ook CWA’s 

Werkt direct bij contact
Neutraliseert meer dan 95% van de 
meeste TIC’s binnen 2 minuten

Droge poeder fomule 
Makkelijk te vervoeren, op te slaan en 
te gebruiken in elk klimaat 

Eenvoudig te gebruiken
Niet voor-mixen of speciale training 
nodig. 

FAST-ACT® is een in de VS gemaakte 
formule van militaire kwaliteit die che-
mische bestrijdingsmiddelen (CWA’s), 
giftige industriële chemicaliën (TIC’s) 
en giftige industriële materialen (TIM’s) 
onmiddellijk decontamineert, vast-
houdt en neutraliseert. FAST-ACT® 
producten worden al meer dan 20 jaar 
ingezet bij o.a. de U.S. DoD en andere 
militaire CBRN-eenheden en civiele 
Hazmat Teams.  De werkzaamheid van 
FAST-ACT® is direct, vanaf de eerste 
seconden zal FAST-ACT® reageren 
op de chemische dreiging om deze 
vast te houden, te neutraliseren en te 
decontamineren. De gepatenteerde 
formule van FAST-ACT® is niet-ont-
vlambaar, niet-corrosief, milieuvrien-
delijk en vermindert de bedreigingen 
van zowel vloeistof als damp aanzienlijk. 

COBBS Industries BV
Vrije Geer 3

1066EG Amsterdam
T:  +31 88 5323400

W:  www.cobbsindustries.com

Hoe ga je als ontsmetter tegen-
woordig een chemische dreiging 
te lijf in een inzetgebied? Met de 
huidige dreiging in het conflict tus-
sen Oekraïne en Rusland wordt de 
inzet van CBRN-teams relevanter 
dan ooit. Om diverse chemische 
dreigingen effectief te kunnen 
bestrijden, zijn middelen nodig 
die gemakkelijk te gebruiken zijn 
en snel een dreiging verlagen 
naar acceptabele niveaus. Snelle 
inzetbaarheid zal doorslaggevend 
zijn om operationeel voortz-
ettingsvermogen te behouden.

ONTSMETTINGSHANDSCHOEN
De ontsmettingshandschoen bevat 
het FAST-ACT-poeder in een ‘padding’ 
met polyethyleen rug die kan worden 
gebruikt om chemische middelen van 
oppervlakken te ontsmetten. 

HOGEDRUKCILINDER
De hogedrukcilinder is een snelw-
erkende oplossing voor ontsmetting 
en adsorptie van giftige chemische 
dampen of vloeistoffen in een om-
geving. 

MICROVEZEL HANDDOEK
Bevat twee microvezel handdoeken. 
Deze worden gebruikt om de over-
tollige vloeibare chemicaliën van het 
oppervlak te absorberen en vervol-
gens te ontsmetten. 

 

COMBAT WIPES
De combat wipes kunnen op harde 
oppervlakken worden aangebracht 
voor het verwijderen van sporen van 
chemicaliën en neutralisatie. 



COBBS Industries > Droog ontsmettingsmiddel
Uit het ruime assortiment oplossingen ‘for the man on the ground’, 

selecteerde COBBS Industries speciaal voor de CBRN Masterclass het 

ontsmettingsmiddel ‘FAST-ACT©’ van Timilon Corporation. Dit dro-

ge (poedervormige) ontsmettingsmiddel kan op basis van Nano-

Active-technologie een breed scala aan giftige chemicaliën (TIC’s), 

giftige materialen (TIM’s), schadelijke dampen en geuren en chemi-

sche strijdmiddelen (CWA’s) vasthouden, neutraliseren en elimine-

ren. 

Eric Bruntink van COBBS: “Omdat dit droge ontsmettingsmid-
del de moleculaire structuur van de betreffende stof afbreekt, 
verliest deze zijn giftige, agressieve of anderszins negatieve wer-
king. Toch is het veilig te gebruiken. Zo is het middel niet cor-
rosief, ontvlambaar of giftig en tevens bestand tegen hoge en 
lage temperaturen. Daarbij is het geschikt voor het ontsmetten 
van alle soorten oppervlakken waaronder de menselijk huid.” 

Toepassingen
Met één middel direct handelen om de gevolgen van een 
groot aantal chemische stoffen te beperken is redelijk uniek. 
Om die reden wordt het wereldwijd geleverd aan zowel hulp-
diensten en zorginstellingen als vervoersbedrijven, overheden, 
laboratoria en winkel- en uitgaansgelegenheden.

Enkele voorbeelden van toepassingen:
-  Neutraliseren van gevaarlijke dampen zoals verstikkingsmid-

delen, stikstofdioxide en zwaveldioxide;
-  Clandestiene drugslabs en wapencache’s;
-  Onmiddellijke operationele ontsmetting op NAVO-niveau. 

Testresultaten met zenuw- en blaarmiddelen (twee hoofd-
groepen van middelen voor chemische oorlogsvoering) en 
Toxic Industrial Chemicals (TIC’s) tonen de veilige en efficiënte 
werking aan; 

-  Ontsmetten van onbekende chemicaliën en stoffen in zowel 
vloeibare als dampvorm. Omdat de bedreiging na neutrali-
satie wordt ingesloten, is het na de ontsmetting nog steeds 
mogelijk voor forensische teams om de oorspronkelijke 
stoffen te analyseren. 

Eric Bruntink: “Voor Defensie is dit middel te gebruiken om 
snel en veilig zowel mensen als materieel te ontsmetten om 
beiden zo snel mogelijk weer inzetbaar te krijgen. Bovendien 
is het middel milieuvriendelijk wat betekent dat er geen grote 
hoeveelheden chemisch afval achterblijven na ontsmetting. 
Tot slot: in principe kan iedereen het middel veilig gebruiken. 
Soldaten, politie-narcoticateams, brandweerlieden, petroche-
mische bedrijven en zelfs mensen zonder CBRNe-opleiding.” 
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Unmanned Ground Vehicle
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An operationally proven multi-role UGV with an open architecture that enables 
it to be rapidly configured from transport to combat, ordnance disposal, or to 
support intelligence operations, also in CBRN environments.

THeMIS

milrem.comRegional Sales Manager: Frederik Adriaan Kodde
frederik.kodde@milrem.com | +31 646 082 885



MILREM > THeMIS robots in CBRN-bereik
Al langer worden autonome robotsystemen van Milrem getest bin-

nen de RAS-eenheid in Oirschot. In oktober zijn in dat kader voor 

het eerst ook gewapende THeMIS UGV’s met de 13e Lichte Brigade 

vertrokken naar Litouwen om binnen een oefening experimenteel te 

worden beproefd. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet richting 

een serieuze inzet.

Ondertussen toont Milrem op de Masterclass CBRN ook  
de mogelijkheden om deze UGV’s – Unmanned Ground  
Vehicle – in te zetten in de strijd tegen CBRN-dreigingen.  
Op het buitenterrein in Wezep stond de THeMIS met een 
blusunit die op afstand is te bedienen. Dit voorbeeld combi-
neert twee systemen: de THeMIS zelf als autonoom voertuig 
dat tot dichtbij een specifieke locatie kan rijden in besmet 
gebied en de blusunit. Door de modulaire opbouw van de 
UGV is de laatste ook te vervangen door bijvoorbeeld een 
wapensysteem, een camera of andere instrumentatie. 

Detectie
De THeMIS wordt in het bereik van CBRN niet alleen ingezet 
voor bluswerkzaamheden, maar is ook bij uitstek geschikt 
voor het detecteren van CBRN in besmette gebieden. Julien 
den Ouden gaf tijdens zijn presentatie het voorbeeld van twee 
THeMIS robots die door respectievelijk een Fuchs en een last-
voertuig naar het besmette gebied worden getransporteerd. 

Den Ouden: “De twee THeMIS robots worden vanuit het last-
voertuig bediend waarbij ze samen met de Fuchs het gebied 

intrekken om metingen uit te voeren. De drie voertuigen be-
schikken over hetzelfde sensoren pakket en zijn gezamenlijk in 
staat drie keer zoveel data te verzamelen in een hoger tempo 
en met hetzelfde aantal mensen. De Fuchs – met bemensing 
– kan zich daarbij concentreren op het nemen van de lastige 
monsters terwijl de THeMIS binnen grote gebieden is in te zet-
ten voor het nemen van meer standaard monsters. De robot is 
hiervoor modulair te voorzien van de juiste tools.”

Opbouw
Omdat de THeMIS een hybride voertuig is – combinatie diesel/
elektrisch – kan er in de betreffende gebieden relatief stil wor-
den gewerkt. Daarbij heeft de UGV een capaciteit om in de 
hybride stand 10 – 12 uur te rijden; voor een puur elektrische 
aandrijving geldt een tijdspanne van 0,5 – 1,5 uur. Dit bij een 
snelheid tot 22 km/uur. De THeMIS weegt 1630 kg, heeft een 
payload van 750 kg en afmetingen van 240 x 200 x 111 cm.
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WE DO 
SERIOUS
BUSINESS
Met ons team van specialisten beredderen wij incidenten op de weg, op het water, in de havens,  
op het spoor en bij bedrijven. Ook voor ondersteuning bij uw project, calamiteitentrainingen of  
advies kunt u bij ons terecht. Als ervaren en vakkundige specialist nemen wij uw zorgen uit handen. 
Om wat voor (milieu)incident het ook gaat; onze professionals bieden een oplossing op maat. 
 
Bel voor hulp met onze meldkamer: 0800-870 20 20. Wij staan 24/7 voor u klaar.

Incidenten veilig, snel en effectief aanpakken

wilchem.nl
Burgemeester Keijzerweg 12, 3352 AR Papendrecht, Tel: +31 (0) 78 641 39 88



WILCHEM > Milieu- en incidentmanagement
Op het buitenterrein demonstreerde het bedrijf Wilchem een deel 

van haar portfolio op het vlak van ‘incident management’. Afhan-

kelijk van het incident, komt het team 24/7 in actie met zowel ma-

terieel áls mensen om snel bijstand te kunnen verlenen en zo de 

economische en milieuschade zoveel mogelijk te beperken.

In het kader van CBRN wordt het bedrijf onder meer inge-
schakeld bij dumpingen van drugsafval, asbest of onbekende 
chemicaliën of het vrijkomen van kwik of LNG (liquid natural 
gas). De specialisten gaan op locatie volgens speciale protocol-
len te werk waarbij de veiligheid en gezondheid van de eigen 
medewerkers altijd voorop staat. 

Deze protocollen beschrijven onder meer de noodzakelijke 
metingen waarmee de specifieke stof is vast te stellen en 
maatregelen die zijn te nemen om verdere verspreiding te 
voorkomen. Ook het achterhalen van de bron is een belangrij-
ke taak. Tevens beschikt het bedrijf over de middelen om ma-
terieel maar ook de omgeving te reinigen tot aan een volledige 
sanering toe.

Demonstraties
Qua materieel werd onder meer een systeem gedemonstreerd 
dat een oplossing kan zijn voor het bovenhands op steigers 
werken met lange lansen. Deze zogenaamde Manitou reinigt 
en ontsmet materieel tot een druk van 350 bar en is eenvou-
dig op een mobiel voertuig te monteren en aan te sluiten op 
een hogedrukunit. Hiermee is efficiënt te reinigen met minder 
mensen die bovendien fysiek minder worden belast.

In een container naast de Manitou was de Life Support Unit 
te bezoeken. Een opstelling waarmee 16 – 32 personen onaf-
hankelijk van elkaar verschillende uren zijn te voorzien van 
ademlucht. En dat tot afstanden tot 500 meter van de bron. 
Het systeem is uitgerust met de nodige veiligheidsmaatrege-
len om perslucht onder alle omstandigheden veilig te kunnen 
leveren.

Tot slot werden in de presentatie de mogelijkheden aangege-
ven die het bedrijf heeft om afvalwater met een vacuüm unit 
te verzamelen en af te voeren. Een oplossing om het afval-
water ook te verwerken is momenteel in ontwikkeling. René 
van Pelt: “Deze oplossingen zijn een mogelijk direct antwoord 
op het tekort aan materieel waarvan momenteel bij Defensie 
sprake is.”

Samenwerken
Tijdens de gesprekken die op het buitenterrein plaatsvonden 
tussen militairen en Wilchem, werd onder meer de vraag 
gesteld of militairen gebruik kunnen maken van het materi-
aal van Wilchem en hun locaties om te trainen. Gesprekken 
om dit idee verder vorm te geven vinden in de komende tijd 
plaats.
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Liberty Gasturbine Holland > Turbine Respons 
System, ontsmetten op grote schaal
Een ‘echte’ demonstratie van de producten van Liberty Gasturbine Hol-

land was niet zomaar mogelijk. Hiervoor zijn namelijk serieuze branden 

of CBRN-calamiteiten nodig en déze initiëren ging voor een Masterclass 

CBRN net even te ver. Wel was het voor eigenaar en oprichter Michel 

Kooij mogelijk om middels een aantal filmpjes een tweetal producten 

uit te lichten die in het kader van CBRN voor Defensie een meerwaarde 

kunnen bieden. Evenals alle andere producten uit het programma van 

LGH zijn deze aangedreven door een gasturbine of straalmotor.

Steamexfire
Onder de naam Steamexfire ontwikkelde LGH een zogenaam-
de inert gasgenerator. Deze machine produceert een inert gas 
dat bestaat uit stikstof, CO2, stoom en waterdamp. Door dit 
inerte gas in een afgesloten ruimte te brengen waar een brand 
woedt, zal de zuurstofrijke lucht worden verdreven, of in elk 
geval sterk verdund. Hierdoor wordt het vuur gesmoord, zal 
de warmteontwikkeling sterk afnemen en het vuur uiteindelijk 
volledig doven. De installatie staat altijd op een veilige plek 
búiten de ruimte waar de brand woedt. Vanaf deze locatie 
wordt het inerte gas via leidingen of slangen in de ruimte 
geblazen. Opblaasbare pluggen zijn eventueel te gebruiken 
om openingen in de ruimte, waardoor verse lucht naar binnen 
kan, af te sluiten.

Het SteamexFire-systeem is voor het eerst succesvol toegepast 
in 2005 voor het blussen van kolenmijnbranden in Zuid-Afrika 
en Spitsbergen. In de jaren daarna is het systeem onder meer 
ingezet voor het zuurstofarm maken van bijvoorbeeld silo’s, 
tunnels, mijnen, containers of schepen. Ook heeft hij onder-
steuning geleverd bij het blussen van een cacaobrand. Liberty 
Gasturbine Holland heeft 24/7 een systeem paraat staan voor 
opkomsten.

Turbine Response System
Een tweede systeem dat Michel Kooij toont is de blusturbine 
‘TRS2500FOG’. Deze machine is ontwikkeld voor industriële 
brandbestrijding door een soort mist of nevel te genereren 
die als ‘deken’ over de brand wordt gelegd. Deze mist heeft 
een worplengte tot 180 meter en een capaciteit om ongeveer 
4.000 liter water per minuut om te zetten in mist met drup-
peltjes die zo’n 400 µm groot zijn. Michel Kooij: “Water wordt 
op deze manier gemiddeld zes keer effectiever gebruikt wat 
betekent dat er uiteindelijk minder afvalwater hoeft worden 
gegenereerd en een hogere capaciteit beschikbaar is. Verder 
ben je bezig met brandbestrijding op een veilige afstand en is 
er een minimum aan personeel nodig.”

Het principe van deze techniek heeft zich al 20 jaar bewezen 
in chemische fabrieken, raffinaderijen, tunnels, schepen, vlieg-
tuigen en industriële complexen. Onder meer voor brandbe-
strijding, het verdunnen van gassen of het verplaatsen van 
lucht. Daarnaast is de mist in te zetten als een soort hitteschild 
tussen een brand en andere delen van de omgeving.

De TRS is naast het blussen van branden ook in te zetten voor 
decon doeleinden door een decon/ontsmettingsmiddel toe te 
voegen aan het water. Het grote voordeel is dat in korte tijd 
grote objecten zijn te behandelen waarvoor maar één mens 
nodig is. Daarbij is het systeem draadloos, en dus op afstand 
(veilig) te bedienen.
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VakQundig > Kennis opbouwen én bijhouden 
via de Safety App
Zeker in het CBRN-domein is kennis van cruciaal belang om snel de 

juiste stappen te kunnen zetten. Opleiden heeft daarom de brede 

aandacht binnen Defensie. Safety Deal VakQundig presenteerde een 

hulpmiddel om deze kennis steeds verder uit te breiden en vooral 

ook: bij te houden.

Centraal in de oplossing van VakQundig staat de Safety App. 
Iedere medewerker of militair die deze op zijn telefoon instal-
leert, heeft vervolgens toegang tot diverse veiligheid gerela-
teerde functies. Enerzijds kan hij bij vragen zelf contact zoeken 
met de juiste mensen middels de chatfunctie. Anderzijds is de 
app bedoeld om onveilige situaties te melden; eventueel voor-
zien van een foto. Het hele team is hiermee snel op de hoogte 
van belangrijke ‘veiligheidsfeiten’. Daarnaast kan de leiding-
gevende via de app berichten sturen om de laatste stand van 
zaken met betrekking tot veiligheid en/of klantspecifieke zaken 
te communiceren.

Training
Maar bovenal is de app een trainingstool die door middel van 
gamificatie de gebruiker voortdurend – bijvoorbeeld dagelijks 
– test op zijn kennis. Dit gebeurt door middel van korte vragen 
die op elk moment van de dag zijn te beantwoorden. Daarbij 
is het tevens mogelijk een spelelement in te bouwen waarmee 
collega’s ‘tegen elkaar’ kunnen acteren. Maar je kunt ook 
tegen jezelf strijden en je resultaten voortdurend verbeteren. 

Projectpartner Wim Zweerts: “De jarenlange praktijkervaring 
van onze specialisten heeft inmiddels uitgewezen dat deze 
manier van leren (veel) beter werkt dan jaarlijks een boek door 
te moeten worstelen en een (stressvol) (her)examen te moeten 
doen. Dagelijks een klein stukje kennis opfrissen houdt de 
geest scherp en de omgeving veilig. De kennis en gegevens die 
ten grondslag liggen aan de vragen, worden in samenspraak 
met de organisatie van de eindgebruiker opgesteld.”

Monitoren
Jan Fraanje wijst op het feit dat de resultaten van medewer-
kers afzonderlijk worden bijgehouden en inzichtelijk zijn voor 
de leidinggevende. Niet om ‘big brother’ te spelen, maar om 
het veiligheidsniveau altijd te maximaliseren. Data kunnen 
bijvoorbeeld onveilig gedrag aan het licht brengen. Wanneer 
dit onbewust is, kan de medewerker worden geïnformeerd 
over hoe het wel moet. Als het bewust is, betekent dit dat de 
betreffende medewerker wellicht niet goed door heeft wat 
de gevolgen kunnen zijn. In bepaalde gevallen zijn de resulta-
ten ook te gebruiken om bijvoorbeeld interne certificaten te 
verlengen of uit te reiken. 

De oplossing zal in overleg met CLAS Afdeling Innovatie (tot 
voorkort bekend als CD&E) worden getest. Geïnteresseerden 
kunnen zich daar melden om eventueel te participeren.
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Founded in 1975, NorLense started in the 
field of oil spill recovery, and after some time 
developed high pressure inflatable oil booms. 
It was this technology that led to our high-
pressure inflatable tents, which are now used 
by military and emergency & humanitarian 
organizations all over the world. 

Developed in close collaboration with 
the Norwegian Armed Forces, the first 
prototype saw the light of day 20+ years 
ago. Since then, we have developed and 
adjusted our tent solutions to deliver the 
highest quality and the smartest and most 
functional solutions, and we are constantly 

looking to improve through R&D and on-
site experiences. 

We have been to Antarctica, Africa, Asia 
and South America participating in high 
level operations for many of the world’s 
leading organizations and armed forces.

NorLense Shelter SolutionsNorLense Shelter Solutions

NorLense AS is situated on the beautiful islands of Lofoten, in the far north of Norway

Search and rescue medevac Emergency field surgery Illustration Base Camp

As the preferred partner for armed forces 
and emergency organizations all over the 
world, we strive to innovate and are currently 
developing CBRN shelters with funding from 
the Norwegian government. Our research has 

already led to several solutions for contami-
nation preparedness, operational and tactical 
success.
In the coldest of climates to the most humid 
and warm conditions, our shelters are 

equipped with insulating inner lining and AC 
heating and cooling units for a fresh indoor 
climate. We offer a range of indoor layouts, 
from sleeping cabins, to kitchen solutions and 
field operational set ups. 

Illustration Office HQ operations planning Illustration Modular Build

Rapid deployment is key, and NorLense High 
Pressure Technology ensures a speedy and 
robust assembly, withstanding heavy winds 
and snow loads, immense heat, and UV 
radiation. From the time you decide to set up 

camp, to the time you can seek shelter may 
take as little as 5 – 10 minutes. The NorLen-
se tents are connectable and flexible for an 
optimal camp design to fit the terrain and 
the surroundings. 

NorLense Shelter Solutions will keep you 
warm in the winter, and cool in the summer, 
regardless of your purpose. With more CBRN 
solutions under development, we hope to 
keep you safer as well.

Interested ?! 
please contact Simon Mori  |  Sales Manager Shelter Solutions

Mob: +47 900 11 556  |  Mail: simon@norlense.com  |  Web: www.norlense.com



NorLense > Opblaasbare tent
De lunch van de Masterclass CBRN werd geserveerd in een tent van 

NorLense AS. Een Noors bedrijf dat verschillende soorten tenten 

levert voor diverse doeleinden. Kenmerkend is onder meer de mo-

dulaire opbouw waardoor zij optimaal zijn af te stemmen op de 

specifieke toepassing. Daarbij wordt uitsluitend gewerkt met op-

blaasbare delen – dus geen metalen frames – zodat de tent in zijn 

geheel compact is te transporteren, een relatief laag gewicht heeft 

en bovendien snel is op te zetten. Nadat de opblaasbare onderde-

len gevuld zijn met lucht, is er geen continue luchttoevoer nodig.

CBRN-tent
Rune Fivelstad is salesmanager bij NorLense: “Uiteraard zijn we 
naar de CBRN-dag gekomen met typen die geschikt zijn voor ge-
bruik in extreme omgevingen en een hoge weerstand hebben te-
gen onder meer sneeuw en wind. Maar tevens zijn we bezig met 
de ontwikkeling van een speciale CBRN-tent. Dit is een lopend 
project in samenwerking met MoD Norway voor de financiering.”

Omdat alle onderdelen zijn geïntegreerd en verbonden, is er 
een minimum aan logistieke handelingen nodig om de tent 
te handelen en te transporteren. En omdat losse onderdelen 
ontbreken, zijn ze ook niet kwijt te raken. Door de modulaire 
structuur zijn de tenten tevens snel uit te breiden of aan te 
passen. Dit betekent dat je een tent met een breedte van 3 
tot 12 meter als standalone unit kan gebruiken, maar ook in 
theorie oneindig kan koppelen in iedere richting.”

Speciaal in het kader van CBRN-bedreigingen moeten de ten-
ten zijn uitgevoerd met systemen die een over- en onderdruk 

kunnen genereren. Overdruk wordt gebruikt om besmettingen 
buiten de deur te houden. Onderdruk wordt ingezet om te 
voorkomen dat CBRN-stoffen naar buiten treden wanneer be-
smet materieel in de tent staat. Daarbij zijn de tenten vervaar-
digd van materialen – hoofdzakelijk PVC – die zelf ook goed te 
reinigen zijn. 

“Met deze tentoplossingen kan Defensie – en zéker de Genie 
– bij calamiteiten snel een locatie inrichten om zowel mensen 
als materieel te ontsmetten. Daarvoor hebben we overigens 
ook nog vele hulpmiddelen in het programma opgenomen 
waaronder een opblaasbaar bad om de schoenen te desinfec-
teren en complete afzuiginstallaties en ventilatiesystemen”, 
aldus Rune Fivelstad.

41

Regiment



 De oplossing gebaseerd op een gecompartimenteerde 20ft ISO container. 

 Het ontsmettings systeem is gebaseerd op de volgende drie onderdelen :
  Kleedkamer bij de ingang van de container
  Doucheruimte
  Kleedkamer en uitgang

 Te koppelen met aanvullende op container of tenten gebaseerde systemen

  Zelfstandige energie voorziening en verplaatsbaar
  Voorzien van warm water en stoom voor reinigings toepassingen

marshall-landsystems.com

Container CBRN Systemen

Personeel Ontsmettings Systeem

Meervoudig Inzetbaar Ontsmettings Systeem



CHEMISCHE, BIOLOGISCHE, 
RADIOLOGISCHE EN  

NUCLEAIRE DREIGING...

Afsluiting

Na een dag vol kennisoverdracht, discussies, goede ge-
sprekken en demonstraties in het zonnetje, sloot kapi-
tein Willem Oostra de dag af met een expertpanel in de 
buitenlucht. Nadat hij dit op gang had gebracht, was een 
prachtige afsluiter de vraag: “En nu? Hoe geven we dit 
een vervolg. Wat gaan we doen met alle suggesties en 
voorstellen die zijn gedaan en hoe blijven bedrijven in 
contact met de organisatie.” Hierop kwam het antwoord 
dat een vervolgafspraak kon worden gemaakt, maar werd 
ook meteen een slag om de arm gehouden met de mede-
deling dat het druk was en de kans dat er ‘zomaar’ grote 
projecten zouden worden opgestart klein. Enige terughou-
dendheid was te merken omdat inkoop nu eenmaal een 
lang proces is.

Een startende regenbui brak het expertpanel af en dwong de 
groep naar binnen te gaan. Hier kregen de diverse mensen die 
geholpen hebben om deze dag tot een succes te maken, een 
dankwoord en een fles wijn. Het programma eindigde met een 
drankje en een hapje. “Ik ben supertevreden over deze CBRN 
Masterclass”, aldus Oostra. ||
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In the Dutch Armed Forces, CBRN protection 
and CBRN countermeasures are organized 
on three levels: Basic Protection, Extended 
Protection and Specialized Protection. 
While the first level focuses on the 
fulfilment of missions and the survi-
val of individual soldiers, the second 
level aims at alerting and protecting 
against CBRN threats at troop level. 
The specialized and third level are 
specially trained and equipped per-
sonnel. This includes the detection, 
identification and monitoring capabi-
lity in the area of CBRN (DIM). DIM has 
to enable a rapid response in the event of 
a CBRN attack or release of toxic industrial 
materials (TIM). It is essential to immediately de-
tect, analyze, and determine the consequences of a 
CBRN attack or incident. It is also used to determine the extent 
of contaminated areas and to monitor changes.

However, according to experts, there is currently 
a lack of appropriate reporting systems and 

sensors, especially at troop level, to be 
able to warn of threats in time. Early 

warnings to units and personnel in 
the field are a key factor in limi-
ting the impact of CBRN threats. 
Nils-Erik Lindblom, former major 
in the Swedish Army and CBRN 
expert at Saab, notes that no 
country is really prepared for such 

threats. “We have been doing the 
same thing for 20 years, with the 

same equipment, most of which is 
from the 1990s. Some of the equip-

ment is sold on the market at a very high 
price, but it is obsolete,” he says. 

With Saab’s coherent and integrated CBRN defen-
ce communication and information system (CBRN CIS), CBRN 
specialists and decision-makers will have efficient tools to detect 

The current geopolitical situation illustrates the urgency of the CBRN issue. Since the end of the Cold 

War, armies have not been sufficiently engaged with CBRN countermeasures. Instead, the focus has 

been on peace support operations. However, the development of the international situation over the 

last ten years shows that the CBRN threat and risks have steadily increased and are currently at their 

highest level since then.

CBRN: 
EARLY WARNINGS EARLY WARNINGS 
ARE KEYARE KEY
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and identify a wide range of threats and 
receive the support needed for pro-
viding fast and accurate early warn-
ing. Saab’s CBRN solutions include 
customizable sampling equipment 
and certified transport packaging as 
well as a wide range of services and 
solutions for CBRN training, individual 
protection and support and the CBRN 
automatic warning and reporting system 
AWR. The AWR system integrates Detecti-
on, Identification, Monitoring (DIM) together 
with Warning and Reporting (WR) into one single 
system and provides a consolidated and comprehensive 
threat picture to the operational forces. DIM and WR combined 
will save time and resources and gain a head start with the in-
formation flow when you need it the most. The system negates 
the need for specialist CBRN personnel to be employed widely 
throughout the operational forces, reducing the cost of training 
and personnel management.

Shorten time to action 
The AWR system is based on a modular and open architecture 
that allows users to change sensor configuration over time in 
response to changing threats. It is therefore both cost effective 
and ready for future threats. All units, from fixed and mobi-
le to the soldier system, are fully integrated into the system 
and it is possible to tailor it according to changing needs and 
adapt it to the organization’s tasks. The system uses a sensor 
network with distributed data, which enables early warnings 
with the purpose to support the decision process and shorten 
time to action. 
In the CBRN field, Saab can provide a wide range of advanced 
technical services. Whether it is traditional tasks such as main-
tenance engineering, production of documentation, follow-up 
and technical support related to the procurement, operation 
or even the phase-out of CBRN equipment. Saab also handles 
product development and production, and offers tailor-made 
system solutions, including system integration and handling 
systems.

At the same time, the mobility of the 
equipment is a major challenge. For 
this reason, Saab has developed the 
CRVK (CBRN Reconnaissance Vehi-
cle Kit). These CBRN Reconnaissan-
ce Vehicle Kits are easily interopera-
ble and cost-effective and can be 
installed on both civilian and military 

vehicles, taking full responsibility for 
surveillance, sampling, reconnaissance, 

and analysis in the field.

European response
The threat from CBRN is increasing, especially given 

the multiplicity of actors who can deal with it, be they state 
actors - as the Skripal affair shows - or terrorists: the Islamic 
State has managed to develop and use chemical weapons. 
Projects are therefore emerging at European level to deal with 
this situation. The EU has launched a CBRN Centers of Excel-
lence initiative to reduce risks and strengthen CBRN capabilities 
by facilitating regional cooperation. These structures aim to 
strengthen national policies, optimize Member States’ capabili-
ties and promote a bottom-up approach to meet the needs of 
individual partner countries. As an example, France and Italy are 
cooperating in a project called CBRN Defence Training Range 
where they jointly train tactical exercises in Romania as coun-
termeasures against the CBRN threat. Whether individual or 
collective, simulated or not, these exercises aim to increase the 
interoperability of EU Member States in this operational sphere.

Industry on the front line
The next step is for the industry to take. “We need to move 
forward in the areas of ground detection and ground sampling 
because today there is no really user-friendly solution. This could 
involve detection systems that work via infrared technologies,” 
says Nils-Erik Lindblom. Saab already collaborates with numerous 
subcontractors, for instance in France. One of these companies 
has delivered the latest version of a simulated training environ-
ment that allows training without releasing any CBRN weapons. 
This is a solution favored by some Middle Eastern countries.  ||
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Tekst  ||  Sm Verbaarschot, SMOO 414 CBRNverdcie

Op 30 juni 2022 was het zover; 8 sergeant-majoors en 1 sergeant der eerste klasse hebben na 13 

weken de Genie Functie Opleiding Sergeant-Majoor (GFO SM) afgerond. De GFO SM heeft als doel 

collega genisten voor te bereiden op een functie als senior onderofficier binnen de compagnies- 

en bataljonsstaf. Voor een succesvolle uitoefening van een functie in de rang van sergeant-majoor 

moet de combinatie van kennis, vaardigheden en houding op een juist niveau zijn. De lessencyclus is 

opgebouwd volgens het adagium: kruipen, lopen, rennen.

GENIE FUNCTIE OPLEIDING 
SERGEANT-MAJOOR 
(GFO SM) 2022

De cursus begon in de eerste weken met het aanreiken 
van theorie door de instructeurs die de basis legde voor 
het aanlopen van de casussen. Dit zorgde voor eenheid 
van opvatting in de klas. Dit was ook broodnodig 
gezien de verschillende onderdelen van de Genie waar 

de cursisten in de afgelopen jaren bij werkzaam zijn 
geweest; de pantsergenie, luchtmobiele genie, de 
constructie en zelfs de CBRN waren vertegenwoordigd. 
De theorie van het OATDOEM- en TBM-proces werd als 
nuttig ervaren. 
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De casussen volgden elkaar in steeds sneller tempo op. In 
deze casussen werden allerlei manieren van genieoptreden 
aangehaald en behandeld; van luchtmobiel optreden tot 
en met het bouwen van een base en alles ertussenin. 
Daarnaast zijn er veel gastsprekers geweest zoals een BA en 
een CSM die hun visie hebben gegeven vanuit de ervaring 
die zij hebben.

Het waren 13 lange, nuttige weken waarin alle facetten om te 
kunnen functioneren als sergeant-majoor binnen de compagnies- 
en bataljonsstaf de revue zijn gepasseerd. Zo zijn 8 sergeant-
majoors en 1 sergeant der eerste klasse gereed om deze rol bij de 
organieke eenheid op te pakken. Instructeurs bedankt! 

Tijd om aan de slag te gaan, sodeju! || 

45

Opleidingen



Tekst  ||  Elnt Ing E.W.C. Sprangers, oud wnd C BBL

Medio 2019 is binnen de Genie een nieuw instroomtraject voor manschappen gestart, de 

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Genie. Dit traject heeft een pilot status en de afgelopen drie 

jaren zijn gebruikt om van een pionierend karakter de opleiding te standaardiseren. Na diverse 

werkorganisaties en opleidingsprogrammeringen lijkt de juiste programmering gevonden te zijn. 

Momenteel wordt er druk gewerkt om de opleiding en de bijbehorende organisatie medio 2024 in te 

gaan bedden binnen het OTCGenie, als onderdeel van de Landmacht van Morgen 87 (LvM.87).

HOE ZORGT DE BBL GENIE 
VOOR KWALITATIEF GOEDE 

MANSCHAPPEN?
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AANLEIDING BBL GENIE
Al jaren zijn er problemen met de vulling van goed opgeleid 
personeel bij de parate Genie-eenheden. De openstaande va-
catures kunnen niet allemaal gevuld worden met de instroom 
vanuit de schoolbataljons en ook de instroom vanuit het veilig-
heid- en vakmanschap (VeVa) traject Onderhoud en Verbouw 
(O&V) levert onvoldoende nieuwe aanwas op. Uit rendement-
soverwegingen – die binnen het VeVa-traject te laag zijn – en 
in het kader van het verkorten van het opleidingstraject tot 
groepsinzet gereed van 44 naar 24 maanden, is het idee BBL 
Genie geboren. Door nauw samen te werken met het Koning 
Willem I college (KW1C) en het Deltion college leiden we ge-
zamenlijk manschappen op die al vanaf de eerste opleidings-
dag daadwerkelijk zijn aangesteld als militair. Hierdoor hebben 
we als OTCGenie vanaf de start grip en invloed op de solda-
ten en maken ze – zij het wel in opleiding – deel uit van de 
genie-familie. Door de opleiding zowel in Vught als in Wezep 
te geven kan er tegemoet worden gekomen aan de wens om 

regionaal te kunnen opleiden. Verwacht wordt dat door het 
BBL-traject, wanneer deze volledig is ingebed in de organisa-
tie, een rendement van 70% haalbaar is. Uitgangspunt is om 
alle soldaten startbekwaam paraat af te leveren.

DOELGROEP
Vanaf 17 jaar (bij aanstelling) en in het bezit van minstens een 
VMBO-diploma zijn BBL-kandidaten welkom om de opleiding 
te starten. Er wordt ingestoken om kandidaten te werven die 
van aanpakken weten en graag al willen werken en daarbij 
betaald krijgen. De werving en aanstellingsprocedure gebeurt 
door Sectie Future Force Genie (SFFG).

OPLEIDINGSTRAJECT
Wanneer de kandidaten het aanstellingstraject hebben 
doorlopen, waarbij ze psychisch en fysiek gekeurd worden en 
door middel van kennismakings- en informatiedagen ook al 
kennismaken op het OTCGenie, kunnen ze beginnen aan de 
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opleiding. De opleiding tot basisgenist wordt verzorgd door 
het BBL-instructiepeloton van de Mineurs- en Sappeursschool 
(MSS). Allereerst volgen de ‘vers’ aangestelde soldaten de 
Algemene militaire opleiding (AMO); dit wordt vier dagen per 
week gegeven. De vijfde dag is een ROC-dag, waarbij reke-
nen, burgerschap en Nederlands (RBN) gegeven wordt aan 
de soldaten. Door het samenwerken met de ROC’a zorgt het 
Instructiepeloton BBL er voor dat er toegewerkt kan worden 
naar het MBO-2 diploma ‘Gevechtsondersteuner Genie’. Van-
uit wervingsperspectief draagt dit diploma bij om veel kandi-
daten binnen te krijgen want alle geslaagde soldaten worden 
dus voorzien van een civiel erkend diploma. Een reguliere 
AMO wordt dus opgerekt door de extra RBN-lessen en wordt 
daarnaast ook opgerekt vanwege ingeplande oriëntaties bij 
de diverse genie-eenheden. In samenwerking met de parate 
genie-eenheden, de Pioniers- en Pontonniersschool (PPS), de 
Defensie Chemische en de Biologische, Radiologische en Nu-
cleaire School (DCBRNS) wordt er een gezamenlijke inspanning 
geleverd om de soldaten een duidelijk beeld te geven van de 
force support engineering (FSE) en de combat support engi-
neering (CSE) sporen. Op driekwart van de AMO geeft een 
soldaat – dankzij een brede oriëntatie – zijn gewenste plan-
plaatsing aan. Deze planplaatsingen bepalen voor een groot 
deel de vervolgopleiding van de soldaten. Na de AMO krijgen 
alle soldaten enkele verplichte cursussen: Soldaat Genie Basis 

(SGB), Werken op hoogte (WOH), Demolitie basis (DEM-basis) 
en Steigerbouw Defensie basis (SDB). Deze cursussen zijn in 
samenspraak met de ROC’s gekwalificeerd en erkend (met 
behulp van proeve van bekwaamheden) waarbij het totaalpak-
ket AMO en deze opvolgende cursussen voor alle BBL-soldaten 
een diploma MBO-2 ‘Gevechtsondersteuner Genie’ oplevert. 
Een CSE-soldaat volgt aansluitend de cursussen: Detectie, identi-
ficatie en neutralisatie 1 (DIN-1) en Binnendringstechnieken en 
gereedschappen (BIN-T-G). Na dit pakket, totaal inclusief AMO 
40 weken, is hij gereed om paraat geplaatst te worden.
Een FSE-CBRN-soldaat gaat na de ‘Gevechtsondersteuner Ge-
nie’ MBO-2 een tweede MBO-2 opleiding volgen bij DCBRNS. 
Na het succesvol doorlopen van de ‘CBRN- operator’ MBO-2, 
totaal inclusief AMO 44 weken, kan ook deze soldaat paraat 
geplaatst worden.
Een FSE-GWW-soldaat wordt direct na de opleiding ‘Gevechts-
ondersteuner Genie’ MBO-2 bij zijn toekomstige eenheid 
geplaatst. Van daaruit zal hij nog voor drie weken een aanvul-
lende cursus GWW bij de PPS volgen.
Een FSE-IT-BT-ET-soldaat gaat na de ‘Gevechtsondersteuner 
Genie’ MBO-2 een tweede MBO-2 opleiding bij de PPS volgen. 
In 12 tot 15 maanden wordt een volledige MBO-2 opleiding 
installatie-, elektro-, of bouwtechniek verzorgd. Aansluitend 
zijn ook deze soldaten opgeleid en startbekwaam voor een 
constructie-eenheid. 
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INSTRUCTIEKADER
Het leeuwendeel van de opleiding (t/m het diploma ‘Gevechts-
ondersteuner Genie’) wordt verzorgd door 4 opleidingspelo-
tons. Elk peloton wordt aangestuurd door een pelotonscom-
mandant (luitenant) en een senior instructeur (SRI) in de rang 
van sergeant-majoor. Het peloton kan worden gevuld met 
een maximum van 48 leerlingen, verdeeld over 3 groepen (16 
per groep), waarbij elke groep door 2 a 3 instructeurs wordt 
opgeleid. Naast de reguliere AMO-lessen die conform de learn-
ing support package (LSP) worden gegeven, is het werk voor 
de instructeurs en de senior instructeur (SRI) juist voor en door 
genisten interessanter vanwege de ‘genie-saus’ die over de op-
leiding wordt gegoten. Zo worden de lessen: WOH, SGB, SDB 
en DEM-basis gegeven als instructeur of als hulpinstructeur 
door bovengenoemde kaderleden. Vanwege de veelzijdigheid 
van de opleiding en de nauwe banden binnen de Genie is het 
meer dan een reguliere instructiebeurt. Je staat als instructeur, 
SRI of als PC aan de wieg van nieuwe aanwas en kan op deze 
manier je invloed uitoefenen op de kwaliteit van de nieuwe 
soldaten binnen de Genie.

MENING INSTRUCTEURS BBL
Als instructeur van de BBL-Genie leidt je toekomstige collega’s 
van ons Regiment op. Hierbij zijn vele voordelen gemoeid voor 
zowel de ontwikkeling van jezelf als onderofficier/instructeur, 
als voor het Regiment Genietroepen. De kennis en ervaring 
die je vanuit operationele ervaringen, initiële opleidingen en/
of vaktechnische opleidingen hebt opgedaan breng je direct 
over op de leerlingen. Gezien het feit dat zij ergens binnen 
hetzelfde wapen tewerkgesteld gaan worden maakt dat zij 
een gedegen voorbereiding hebben genoten en met een goed 
beroepsbeeld richting de parate eenheden afgeleverd kunnen 
worden. Hierbij heb jij als instructeur dus een directe bijdrage 
geleverd aan het optimale functioneren van de operationele 
eenheden, waar ook ter wereld.
Buiten het feit dat het Regiment goed opgeleide genisten rij-
ker is, biedt het voor jezelf als instructeur ook mogelijkheden. 
Denk hierbij aan het behalen van je kwalificatie als opleider 
(de welbekende kroon). Dit heeft voor zowel jezelf als voor 
de leerlingen een voordeel, gezien het feit dat zij de leerstof 
op de juiste manier aangereikt krijgen om optimaal leerresul-
taat te behalen. Maar ook het op niveau houden van je eigen 
MBV en het volgen van bepaalde cursussen t.b.v. van je eigen 
ontwikkeling.
Het concept BBL-Genie is goed. Zoals omschreven is het: “het 
keuren van eigen vlees.” Instructeurs zijn ervan overtuigd dat 
dit meerwaarde heeft, aangezien wij als genisten weten wat 
er voor nodig is om dit werk goed te kunnen uitvoeren. Door 
het juist wegzetten van het beroepsbeeld van de genist, door 
middel van praktijkvoorbeelden en eigen ervaringen, de juiste 
werkinstelling en het creëren van binding met het Regiment, 
draagt dit eraan bij dat de leerlingen taakvolwassen worden en 
hierbij dus ook een meerwaarde voor het Regiment worden. 
Voor genisten - door genisten!

ONTWIKKELINGEN 
KENNISMAKINGDAGEN
Het is gebleken dat er tijdens de 4-weekse internaatperio-
de nog te veel aangestelde soldaten uitvallen op basis van 
heimwee, verkeerde beeldvorming of onvoldoende reflectie. 
Daarom wordt de 1-daagse kennismakingsdag uitgebreid naar 
3-daagse kennismakingsdagen (KMD). Naar goed voorbeeld 
bij School Luchtmobiel stelt dit de Genie in staat om nog voor 
de start een duidelijk en helder beeld te geven van de organi-
satie en het zijn van landmacht-militair. Het is te verwachten 
dat de kandidaten die uiteindelijk aan de opleiding starten 
kansrijker zijn om te slagen omdat zij in het voortraject al een 
beter overwogen keuze konden maken om wel of niet te star-
ten. Hiervoor wordt een zogeheten 3-daagse KMD zes keer op 
jaarbasis georganiseerd met BBL-instructeurs op het Pionier-
sterrein op de Lunettenkazerne.
OPLEIDINGSVERNIEUWINGEN
In de toekomst wordt er aan de niveau-2 opleiding een 
niveau-3 opleiding toegevoegd. Wanneer dat gerealiseerd 
wordt is er ook voor aankomende onderofficieren een nieuw 
instroomspoor toegevoegd dat van meerwaarde zal zijn. Er 
wordt door Bureau Opleidings- en Trainingsontwikkeling 
(BOTO) hard gewerkt om de huidige opleidingsprogrammering 
in een nieuw Kwalificatie Dossier (KD) te beschrijven. Omdat 
de BBL-opleiding momenteel een aaneenschakeling is van 
reeds bestaande cursussen zal een KD – die de gehele oplei-
ding beschrijft – zeker gaan bijdragen aan een duidelijke en 
gestandaardiseerde opleiding.   

REACTIES PARAAT
De BBL Genie is een lerende organisatie, door schade en 
schande gegroeid van pionieren naar standaardiseren en door 
middel van lessons learned en identified worden continu ver-
beteringen doorgevoerd. Het is dan ook leuk om zo nu en dan 
een enthousiaste reactie te ontvangen. Eind Q2 2022 ontving 
de BBL-opleidingseenheid een groot compliment van 411 
Pantsergeniecompagnie. Het compliment luidde als volgt: 
“Vanaf heden willen wij enkel nog instroom voor onze com-
pagnie vanuit de BBL, want dit zijn soldaten waar we iets mee 
kunnen. Zij voldoen ruimschoots aan de kwaliteit en eisen van 
een startbekwaam CSE-soldaat”. 
Het zijn deze complimenten waar de volledige BBL-opleiding-
seenheid nog meer energie uit haalt om door te blijven gaan 
met het opleiden.||

Heb je naar aanleiding van bovenstaand 
artikel vragen of ben je geïnteresseerd in 
een functie bij de opleidingseenheid neem 
gerust contact op met de MSS.
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Al met al zijn er best wat geniecollega’s die er mee te maken 
krijgen. Op de werkvloer als gebruiker, bij de bouw van operati-
onele infra maar ook bij materieel projecten. “Worden mijn TT-
P’n anders, omdat ik moet opladen? Hoeveel meer andere ener-
gie heb ik nodig op een compound of FOB en wordt de nieuwe 
boot bruggenbouw elektrisch of toch maar weer diesel?” 
Bij verschillende eenheden/afdelingen zijn genisten bezig met 
het meedenken in oplossingen. Niet alleen het Kenniscentrum 
of de sectie Geniewerken van 101Gnbat, maar ook Afdeling 
Innovatie van de Landmacht (voormalig CD&E).
Via één van deze collega’s kwam de redactie in contact met 
Vera Blokzijl die voor ons een interview heeft gehouden met 
Gerben, programmamanager Energietransitie van de Afdeling 
Innovatie. Gerben biedt aan het eind van het interview de 
mogelijkheid om misschien iets met jouw idee te doen, want 
iedereen kent het gezegde: “12 genisten, 13 meningen”. 

Wij genisten denken in oplossingen, denken mee en  
kijken vaak verder dan onze neus lang is. Pak dus die hand-
schoen op!

Gerben, jij bent programmamanager Energietransitie bij 
de Afdeling Innovatie. Wat doet de Afdeling Innovatie 
precies?
“Dat klopt. Wat je ziet is dat de wereld in verandering is: er 
zijn veel politiek-maatschappelijke uitdagingen, het klimaat 
is aan het veranderen en militaire machten zijn aan het 
opkomen. Neem het recente voorbeeld van de oorlog in 
Oekraïne. Dit alles maakt dat de Landmacht zich steeds sneller 
moet kunnen aanpassen. Ons werk probeert dit mogelijk 
te maken. We kijken samen met kenniscentra binnen de 
Landmacht naar de wijze van optreden in de toekomst en wat 
daar energetisch voor nodig is.

Tekst  ||  Vera Blokzijl, Communicatieadviseur Afdeling Innovatie

De laatste jaren krijgt iedereen meer en meer te maken met andere vormen van energie. Op de militaire 

werkvloer ontstaat soms de discussie over onderwerpen als ‘tactische toepasbaarheid’ en ‘technische 

afstemming’. Deze variëren van het opladen van elektrische verkenningsvoertuigen aan het front tot 

aanleg van allerlei soorten laadinstallaties op een compound.

ENERGIETRANSITIE

“Pak dus die 
handschoen op!”
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In samenwerking met kennisinstellingen, de nationale en 
internationale markt en onze eigen kenniscentra binnen de 
Landmacht, ontwikkelen en experimenteren we met nieuwe 
technologie en nieuwe manieren van optreden. Juist door het 
in de praktijk te brengen zie je waar operationele eenheden 
tegenaan lopen en kun je veel beter maatwerk geven. Een 
uitdagende klus, maar enorm relevant. Dat maakt ook mijn 
werk extra leuk.”

En wat houdt jouw rol als Programmamanager 
Energietransitie in? Hoe loopt dit in elkaar over?
“Als programmamanager leid je een team dat bestaat uit 
trajectbegeleiders en een business developer. Ons team houdt 
zich bezig met de energietransitie voor het toekomstige 
landoptreden van de Landmacht. En ja, energietransitie is een 
heel breed onderwerp en er zijn tal van mogelijkheden, maar 
wij focussen ons echt op het operationele domein. Wat je ziet 
is dat de Landmacht op dit moment enorm afhankelijk is van 
fossiele brandstoffen, zoals diesel en benzine. Door middel 
van andere vormen van energie proberen we te kijken hoe we 
beter kunnen worden in ons landmachtoptreden.” 

Waarom is het noodzakelijk dat de Landmacht op het 
gebied van energietransitie stappen gaat zetten?
“Zoals ik hierboven ook al benoemde zijn we op dit moment 
als Landmacht te veel afhankelijk van die fossiele brandstoffen 
en benutten we de mogelijke voordelen van nieuwe 
energietechnologien nog onvoldoende. Kijk maar naar het 
grootschalige gebruik van dieselaggregaten tijdens oefeningen 
en inzet. Juist die afhankelijkheid brengt de nodige gevaren 
met zich mee. Kijk nu eens naar de oorlog tussen Oekraïne 
en Rusland. Je ziet dat de olieprijzen sky high gaan, maar het 
wordt ook als drukmiddel gebruikt door te dreigen met het 
afsluiten van de toevoer. Met ons team proberen we door 
middel van experimenten juist tot mogelijkheden te komen om 
minder afhankelijk te zijn zonder ons optreden te verzwakken, 
want daarmee versterken we onze eigen positie.”

Je hebt het telkens over experimenten, heb je een 
voorbeeld hoe je deze in de praktijk brengt?
“Zeker, één van de experimenten waar we mee bezig zijn is 
de batterijwagen. Laatst nam een eenheid voor 80 man en 
een commandopost zeven dieselaggregaten mee. Want ja, 
je wilt niet zonder stroom komen te zitten. Dus zijn we nu 
samen met een bedrijf bezig te experimenteren door er een 
accubuffer tussen te zetten. We ontdekten hierdoor dat zes 
van de zeven aggregaten uit konden: een besparing van 85 
procent op diesel. Daarnaast waren er operationele voordelen: 
minder slijtage doordat aggregaten niet onderbelast draaien, 
minder gesleep met spullen en het is veel stiller.” 

En wat houdt dit precies in?
“Nou, het tactisch voordeel is dat je 21 uur van de dag stil 
kan opereren, het vermindert ook de onderhoudslast, omdat 
er veel minder dieselaggregaten nodig zijn. Een ander positief 

Gerben Seevinck
Burgerfunctie: Programmamanager Energietransitie Afdeling 
Innovatie Landmacht
Militaire functie: Reservist bij 1CMI Commando, netwerk IDEA/
Economy

Batterijwagen
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gevolg hiervan is dat de werklast van het personeel minder 
wordt. Maar er hoeft ook minder diesel aangevoerd te worden 
en dat heeft een ander gevolg. Zo wordt namelijk de veiligheid 
van onze militairen vergroot. Het vervoeren van dit soort 
brandstoffen brengen namelijk enorm veel risico’s met zich 
mee en het vraagt veel force protection capaciteit, die je liever 
ergens anders voor inzet.” 

Mooi voorbeeld uit de praktijk. En hoe zit dat voor de 
eenheden? Wanneer kunnen zij bij jullie terecht?
“Vooral als je in je werk dingen ziet waarvan jij denkt, dit 
zou echt anders kunnen. Iets wat misschien totaal niet meer 
logisch is in deze tijd. Kom juist met uitdagingen/vraagstukken, 
want door voorbeelden uit de huidige praktijk zien we waar 
jullie tegenaan lopen, ook in de toekomst. We hebben elkaar 
ook echt nodig, willen we het operationele optreden echt 
beter maken.”

En hoe kan dat praktisch? 
“Stuur een mail naar energietransitie.landmacht@mindef.nl, 
stel je vraag of vertel waar je tegenaan loopt en dan gaan we 
gewoon met elkaar in gesprek.”

Dank je wel Gerben, heel veel succes met jullie missie!  || 

NXCD-ET

“21 uur 
van de dag 

stil opereren”
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Door LEAN te denken en een voertuig te ontwerpen dat door 
toepassing van alternatieve brandstoffen vele malen minder 
brandstof nodig heeft en daarmee veel minder (brandstof) 
logistieke ondersteuning nodig heeft, hebben we een plat-
form ontwikkeld dat goede prestaties in het veld combineert 
met een eigen energie(voorziening-opslag). De voertuigen 
die REEQ ontwikkelt gaan eigenlijk allemaal terug naar een 
platform, waarbij slim is gekeken naar modulariteit, eenvoud 
van onderhoud en reparatie met daarbij een minimum aan 
onderdelen. Met deze familie aan onderdelen kunnen meer-
dere platformen worden gerealiseerd en zijn alle onderdelen 
uitwisselbaar tussen deze voertuigen. 

Hybride Quad
REEQ is begonnen met een Hybride Quad die binnen defensie al 
bij enkele eenheden wordt gebruikt: bij de Luchtmobiele  
Brigade als mobiele commandopost, bij de Luchtmacht om bij 
en op vliegvelden te patrouilleren. Uit diverse andere onderdelen 
binnen Defensie is er interesse voor andersoortige toepassingen. 
Hieruit zijn meerdere vragen voortgekomen en bouwt REEQ 
momenteel 10 nieuwe voertuigen die begin 2023 worden over-
gedragen aan strijdkrachten in Nederland en het buitenland. 
Het gaat hierbij om de nieuwste Quad versies die we hebben 
doorontwikkeld: side-by-sides oftewel de Buggy (deze zijn 
langer en breder dan de Quad) en extensies om er binnen een 

Bij Defensie is tegenwoordig veel in ontwikkeling. Niet alleen door de technologische innovaties maar 

ook door de nieuwe situatie in de Oekraïne. Je ziet in het hedendaagse optreden dat strijdkrachten 

veel energie nodig hebben om alle moderne systemen te kunnen blijven inzetten, maar ook om de 

militair in hogere mate in zijn (mobiele) inzetbaarheid te kunnen ondersteunen. Tevens ziet men dat 

logistiek een uitdaging is, waarbij brandstof een aanzienlijk deel van inneemt en dat men zeker niet te 

veel wil opvallen om kwetsbaar te worden. Mind (Defensie) en REEQ gingen de uitdaging aan om hier 

stappen in te maken: een REEQ voertuig als hybride platform. 

Door  ||  Edwin Melotte – Interview met Rob Verbruggen van REEQ

24/7 Performance en power: Hybride Quads, Buggies en UGV’s
REEQ platform met ‘Tesla’ prestaties
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klein uur een 4x4 om te bouwen naar een 6x6. De voertuigen 
wegen dan nog steeds tussen de 700kg en 1200kg al naar ge-
lang de uitvoering. Daarmee als voordeel dat deze aanzienlijk 
minder gewicht in het veld meenemen en daarmee ook veel 
minder wegzakken in een zachte ondergrond. Door de relatief 
grote wielen (grotere diameter en bredere band), rolt het voer-
tuig makkelijker en heeft een lagere gronddruk. Daarbij komt 
nog het directe hoge koppelvermogen, dat een elektromotor 
kan bieden samen met alle voorgeprogrammeerde instellingen 
die men zelf kan samenstellen om de aandrijving en bediening 
aan te passen aan inzet en terrein. In totaliteit is hiermee een 
nieuwe generatie voertuigen ontstaan, die zich aanzienlijk 
makkelijker en vlotter laten besturen in het terrein.

De REEQ voertuigen (platformen) zijn daarmee uniek t.o.v. be-
staande voertuigen, waarbij de trend tot meer bescherming (en 
daarmee meer gewicht) ervoor zorgt dat men grotere voertuigen 
creëert, waardoor de militair langzamer vooruitkomt en er meer 
logistiek nodig is om deze zware voertuigen rollend te houden. 
De kwetsbaarheid neemt daarmee ook weer relatief toe.

Door juist anders te denken zijn we bij REEQ er van uit gegaan 
dat er in een extreme situatie juist weinig middelen aanwezig 
zijn, de logistiek onder druk staat en een eenheid snel tot inzet 
moet kunnen komen. Met de REEQ Quad kan de eenheid 
stiller te werk gaan en zich sneller verbergen. Doordat men 

veel mobieler en een kleiner en lager platform heeft. In een 
extreem geval zelfs zéér snel uit het zicht te verdwijnen.. 

De electro hybride opzet zorgt ervoor dat aan deze genoemde 
eisen makkelijk kan worden voldaan: 
 1.  Er is een eigen batterij in het voertuig ingebouwd van 

16-64 kW die kan worden gebruikt voor voortbeweging 
of als powersource. 

 2.  Door de batterij te laden met de middelen die voorhan-
den zijn, zoals de bijgeleverde zonnepanelen, windmo-
lens, ingebouwde dieselaggregaat of zelfs een Fuelcell 
voor waterstof. Uiteraard kan men ook laden door te 
stekkeren: 230/400Vac, 12/24Vdc, zelfs als er stroom-
fluctuaties zijn.

 3.  Met onze intelligente Smart-grid box wordt de hele 
energiebalans zodanig ingericht dat er altijd energie 
overblijft om ook andere systemen van energie te 
voorzien.

Naast de hierboven genoemde voordelen op gebied van terrein-
vaardigheden en energiegebruik, is inzet van het REEQ platform 
zónder bestuurder ook mogelijk. Het REEQ UGV-Robot platform 
komt in 2023 op de markt met een autonoom rijden functie 
waardoor het rijden op afstand en in het terrein iets unieks gaat 
worden. We bouwen 2 soorten systemen waarbij de een meer 
uitgaat van bediening vanuit een korte afstand en de andere 
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met een bediening op lange afstand. De techniek Follow-me 
en Eyesight met of zonder (force feedback) simulator, geven nu 
al de mogelijkheid om het voertuig op afstand te laten volgen 
of te bedienen. Het is ook mogelijk om een trein te maken 
van voertuigen die achterelkaar rijden met maar één bestuur-
der. Ook kunnen de voertuigen elkaar voorzien in energie en 
hebben onderdelen die uitwisselbaar zijn. De Robotsystemen 
ontwikkelen we samen met andere aanbieders die meer ge-
specialiseerd zijn in sensoring, mapping en connectivity, daarbij 
wordt de (software/hardware) integratie door REEQ gedaan. 

Onze focus blijft multi-purpose platformen te ontwikkelen met 
nadruk op de aandrijving, powerplant en (software/hardware) 
integratie. REEQ hoopt in de toekomst dan ook een ready-to-
use REEQ UGV-Robot te kunnen presenteren.

Met de modulaire architectuur met ‘of the shelf’ onderdelen, 
bewezen componenten en technieken blijven we door ont-
wikkelen. Het maken van een nieuw voertuig is een uitdaging 
maar als je kijkt naar de losse delen is het eigenlijk niet zo 
revolutionair als je zou kunnen denken. Het zijn veel voorko-
mende en goed beschikbare technieken met een niet over 
gecompliceerde en robuuste samenstelling. REEQ is daarmee 
een echt Europees product van Nederlandse bodem.

CO-CREATIE MET DEFENSIE
Mobiele commandopost
Enkele voorbeelden ter illustratie waarbij ons REEQ platform tot 
inzet kan komen. Luchtmobiel was bezig om tot een verbeterde 
versie van een mobiele commandopost te komen. De Quad van 
REEQ heeft een ‘communicatie box-tent’ achterop gekregen waar 
de tent en diverse zenders en apparatuur in vast gezet werd. Er 
was vroeger een uur benodigd om een mobiele commandopost 
operationeel te krijgen, dit was nu terug gebracht naar 10 minu-
ten. Tevens kon men het aantal voertuigen van 9 naar 4 terug-
brengen en toch dezelfde communicatiediensten blijven verlenen. 

Mobiele energie hub
Het REEQ platform kan ook als energie hub dienen. Wanneer 
militairen in kleine remote kampen verblijven tijdens een 
oefening of missie staan er altijd aggregaten te draaien. Deze 
kunnen nu vervangen worden door de REEQ platformen 
eventueel in combinatie met een smart-grid box. Overdag als 
men op pad gaat kunnen de smart-grid boxen blijven staan 
en worden geladen en in de avonden kunnen de REEQ Quads 
weer aangesloten worden om zichzelf te laden. Ondertussen 
wordt ook het kamp voorzien van energie voor communicatie, 
koken, verwarmen en koelen en wanneer er te weinig 
energie wordt opgewekt kan de REEQ Hybride Quad ook de 
dieselgenerator bijschakelen. 
Doordat de generator uit gezet kan worden heeft men een 
heel laag geluidsprofiel. Daarnaast heeft de REEQ Quad een 
laag profiel voor warmtekijkers en ook microfoons zullen de 
quad niet snel kunnen opmerken. 
Op de Genie Relatiedag hadden we een opstelling gemaakt 
met een lasapparaat. De REEQ Quad kan op deze manier 
gemakkelijk reparaties in het veld uitvoeren, iets wat voorheen 
(bijna) niet mogelijk was of niet werd gedaan.

De REEQ voertuigconfiguraties zien er als volgt uit:
 1. Basis Quad (verkenning, surveillance, infanterie)
 2. Extended Quad (ambulance, werkvoertuig)
 3. Buggy
 4. Extended Buggy (ambulance, werkvoertuig)
 5. Quad Robot
 6. Buggy Robot

Geïnteresseerd in de mogelijkheden 
van de REEQ voertuigen (platformen)  voor de Genie?

Neem contact op met Rob Verbruggen via 
info@reeq.com of 0646.902.450  ||
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Tekst  ||   Sgt1 Walkier, Sgt1 Van den Ende, Sgt1 Van Strien, Sgt Haaksema,  
Sgt Schilder, Sgt Veenstra, 101Gnbat

Samen met Franse en Belgische collega’s bouwden 66 genisten sinds 23 juni een nieuwe militaire basis 

in Roemenië. Op 24 februari is Rusland met een grootschalige invasie Oekraïne binnengevallen. Op dit 

moment vechten de Oekraïners nog steeds keihard voor hun vrijheid en onafhankelijkheid. Oekraïne is 

geen NAVO-land, maar de oorlog daar heeft wel directe gevolgen voor de veiligheid in Europa.

Als reactie op de invasie heeft de NAVO alle bondgenoten gevraagd om nieuwe activiteiten op te zetten 

aan de oostgrens van Europa. Een van de onderdelen hiervan is een nieuwe multinationale battlegroup 

in Roemenië. Om deze battlegroup te kunnen onderbrengen is de bouw van een nieuwe militaire basis in 

Roemenië noodzakelijk. Hier hebben de genisten aan bijgedragen. 

HET 1 (NLD) GNTT BGFP ROU 
2022 IN CINCU, ROEMENIË
‘PLACE D’ORANGE’ DE NAAM VAN DE BETONPLAAT

De Franse genisten hadden de leiding over het bouwproject, dat 
bestond uit een werk- en leefomgeving, een zone technique (par-
keer- en onderhoudsplaat) en een munitieopslaglocatie. Zij waren 
dan ook verantwoordelijk voor het ontwerp. De Nederlandse en 
Belgische genisten hadden een uitvoerende taak. Nederland was 
voornamelijk verantwoordelijk voor de zone technique. 

De inzet in Cincu, Roemenië, is uniek omdat het formaat van de 
opdracht groot is, de samenwerking met internationale partners 
voor de meeste nieuw is en omdat het uitzonderlijk is hoe snel en 
divers het GenieTaakTeam (GNTT) Roemenië geformeerd is. 
Het diverse gezelschap bestond uit personeel van 102 Constrcie, 
103 Constrcie, Stcie 101 Gnbat, 11 Gncie Lumbl, 112 Pagncie en 
adaptief (Snijder BV). Voor een periode van 4,5 maand hebben zij 

keihard gewerkt om de opdrachten succesvol af te ronden. 
De verschillende eenheden vertellen over hun ervaringen in het 
uitzendgebied. 

102 GWW
Wij hebben ons de afgelopen 4,5 maand gefocust op het realise-
ren van de betonplaat en de omgeving ervan. Het gaat hier om 
een betonplaat van ca. 23.000 m2 (dat zijn 3 voetbalvelden!). 
Waar eerst een grote hoeveelheid heuvelachtig grasland (op 
kleigrond) was, ligt nu een parkeervoorziening met een onder-
houdslocatie, inclusief alle ondergrondse infra die daarbij komt 
kijken. Wanneer we het vergrootglas richten op ons grondverzet 
dan zie je dat de mannen van de GWW een topklus hebben neer-
gezet, alles is op maat en mooi afgewerkt.
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Topcon & Trimble
Omdat het zo’n grootschalig project is, komen maten en afmetin-
gen nogal nauw. Met het uitzethulpmiddel ‘Topcon’ is de plaat tot 
in detail uitgezet. Van de hoogtes, tot aan de lengtes en dieptes. 
Dit systeem werkt d.m.v. 2 bollen die samenwerken. Eén daarvan 
is het basisstation en de andere de rover. Het basisstation staat in 
verbinding met satellieten waardoor ze met elkaar kunnen com-
municeren. D.m.v. een tablet wordt het uitzetgebied op de kaart 
inzichtelijk gemaakt. Vervolgens kun je met de stok bijzonder 
nauwkeurig uitzetten. Ideaal bij een project van deze omvang.
Topcon kan ook communiceren met ‘trimble’. Dit systeem bevindt 
zich op de machines zelf, bij Defensie zit het vooralsnog alleen op 
de rupsdozer. Met de rupsdozer kan je dan banen precies op maat 
schuiven. Ook kan je een tekening inladen. Zo werk je het werk-
gebied direct aan de maat af!

Snijder b.v.
De firma Snijder BV levert onder andere 4x dumper. Door dit ma-
terieel wordt het grondverzet gemakkelijker. De laadcapaciteit van 
een Scania kipper is ca. 9-10 m3 en die van een dumper ca. 30 
m3. Dus dat verschilt dus nogal wat. Met name over langere peri-
odes van werk werpt dit zijn vruchten af.

102 GWW
Onze club staat voor nauwkeurigheid en een sterke werkmenta-
liteit. Dit zie je al snel terug op de bouwplaats. Het samenwerken 
in het peloton verloopt vlekkeloos en er wordt in het werk altijd 
gezocht naar oplossingen.
Tijdens de opdracht is veel geïmproviseerd want niet alles ging 
zoals gepland. Hier hebben de mannen creatieve oplossingen 
voor gevonden. Neem als voorbeeld een groot talud dat door de 
instabiele kleigrond instortte. De machinisten kwamen vervolgens 
zelf met de oplossing om dit te ‘repareren’ met zwarte grond en 
verschillende gradaties steenslag als functie om te versterken, en 
het werkte!

103 GWW
In een periode van 1,5 maand hebben we 48 stroken beton ge-
stort. De eerste week hebben we uitleg gekregen van de Belgen 
en hebben we 2 betonstortingen gedaan. De volgende weken 
stortten we elke dag. Dat betekende ’s morgens storten, ’s mid-
dags ontkisten en dan meteen weer bekisten. 
Iedere dag ankerstaven boren, de bekisting op hoogte stellen, 
folie op de bodem uitrollen en de deuvels gereed maken. Stukje 
bij beetje kreeg de bijna 240 meter lange plaat meer vorm. Dit 

Het uitduwen van de kleigrond met twee dozers. Mooie samenwerking met firma Snijder.

Ze hebben vier dumpers aan ons geleend. De Topcon wordt ingesteld.
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gebeurde in stroken van 80 meter lang, 5 meter breed en 20 cen-
timeter dik. In totaal hebben we ruim 3800m3 beton gestort. 

Samengestelde club
Het 2e Peloton van het Genietaakteam is een samengesteld 
clubje. Voor het grootste gedeelte is het 103 GWW, aangevuld 
met 102 advanced, 11 Gncie en ook niet geheel onbelangrijk: de 
Belgen. Onze zuiderburen waren met 13 man vertegenwoordig. 
Het is als zeer prettig ervaren om met hen samen te werken. We 
hadden zowel Vlamingen als Walen in de club zitten. Dit zorgde 
af en toe voor grappige momenten vanwege de taalbarrière. Als 
we er echt niet uit kwamen, waren er altijd nog de Vlamingen 
die beide talen konden spreken. We konden goed merken dat we 
qua mentaliteit op hetzelfde niveau zaten. Het werk zien liggen, 
initiatief nemen en verder denken dan de huidige situatie. Ze 
brachten kennis en ervaring met zich mee waar we gebruik van 
konden maken.

Zonder de Belgen was het niet gelukt
De kennis van beton is bij ons niet zo groot en blijkbaar staan de 
Belgen bekend als de betonspecialisten van de NAVO. Met de 2 
containers aan materiaal die ze bij zich hadden, konden we de klus 
klaren. In die 2 containers zaten herbruikbare bekistingselementen 
van 20 centimeter hoog, de pennen om deze vast te zetten, een 
soort bladblazer waarmee we een plastic laagje op het beton kon-
den spuiten en nog meer klein materiaal. Ook zat daar een trilregel 
in. Dat is een balk die over de bekisting heen getrokken werd met 
een motor erop die ervoor zorgt dat het beton goed getrild is en 
voldoende gemengd is. Zo zagen we in dat we met relatief weinig 
materiaal toch een behoorlijke plaat neer konden leggen.

Nóg meer werk
Naast al het betonwerk hebben we ook nog GWW-werk gehad. 
De eerste weken hebben we samen met 1 Pel, het GWW-peloton 
van 102, een start gemaakt met het ontgraven. Verder hebben we 

Belgische en Nederlandse genisten bij het afwerken van de beton-
plaat, met 7000 m zaag- en kitwerk.

De 48 stroken beton.

Betonplaat voor… Betonplaat tijdens…

Betonplaat na…
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tijdens de betonwerkzaamheden ondersteund bij de Klasse V-op-
slag verderop in het kamp en snel een parkeerplaats gerealiseerd. 
Dit alles hebben we vrij snel tussendoor kunnen doen, omdat we 
de ‘Topcon’ bij ons hadden. Het werk kon nóg sneller als de Fran-
se tekeningen correct en tijdig geleverd waren.  

102 Advanced Constructie
Advanced Constructie van 102 is in twee fases naar Roemenië 
afgereisd. De First Entry was op 23 juni, bestaande uit 0/1/4. Er 
waren aan het begin nog niet veel concrete constructieopdrach-
ten dus werden de specialisten ingezet in het verrichten van 
hand-en-spandiensten. Ze hebben de compagnie ondersteund en 
hebben bijvoorbeeld Hesco’s gevuld voor het Klasse V-complex. 
Uiteindelijk kregen zij de opdracht om samen met 103 GWW en 
de Belgen de betonnen plaat ten behoeve van de zone technique 
te realiseren. Veel eentonig werk maar stap voor stap werd er een 
prachtig eindresultaat neergezet. 
De tweede rotatie kwam op 15 augustus en bestond uit 1/2/7. 
Veelal minder ervaren personeel. Echter was dit geen belemme-
ring omdat de mannen zeer gemotiveerd waren om de opdrach-
ten te halen. Zij moesten zich vooral focussen op de Zone de Ville 
(Living Area). Zo hebben ze, in samenwerking met de Belgen en 
102 Ostdet, in no-time 160 slaapcontainers geassembleerd. 
Naast deze grote opdracht hebben wij verschillende betonnen 
putten t.b.v. Zone Technique gemaakt, en een powerplant op 
dezelfde locatie.  Toen de opdrachten afgerond waren hebben wij 

als peloton nóg een powerplant gemaakt voor de Zone de Ville 
(Living Area). Op deze opdracht zat tijdsdruk omdat de Franse 
Battle Group al vroegtijdig ging inroteren. 

11 Gncie Lumbl
Van de periode 23 juni tot 5 november heeft het 5de peloton van 
11 Gncie Lumbl deel uitgemaakt van het GNTT Roemenië, met 
de sterkte van 0/1/4, en qua materieel: 2x graaf/laad combinatie 
(GLC) en 2x SCANIA met kipper.
Het was hun taak om samen met 4 man van 112 Pagncie, 102 
en 103 Constrcie, GWW-werkzaamheden uit te voeren. GWW is 
de neventaak van het 5de Peloton. De eerste week stond in het 
teken van de cultuurshock. Van militair jargon ging het nu over 
“poah dikke trekker en kuubs”. Uiteindelijk heeft het 5de Pel de 
GWW-neventaak enkele weken met de kippers kunnen uitvoeren. 
De GLC was erg praktisch inzetbaar voor hand-en-spandiensten, 
maar de graafwerkzaamheden waren voor 102. De focus voor de 
jongens van het pel lag voornamelijk bij het storten van beton en 
alle nodige voorbereidingen daarvan. Na enkele maanden zwoe-
gen in het beton is er een mooi product neergezet.
Aan het einde van de uitzending kregen we de tijd om weer eigen 
training op te pakken. Zo is er ‘gebreached’ samen met 11 Gncie 
2de Pel en de infanteriepioniers van Ccie 12 Infbat (12C). Ook is er 
nog een schietmoment geweest. Er waren nog enkele activiteiten 
vanuit 12C om de ‘luchtmobielers’ weer aan te wakkeren en mee 
te doen aan de Red devil run, 21 km speedmars.

Power plant t.b.v Living Area i.s.m. met de 
Belgen.

Onder de nieuwe Living Area met 808 
slaaplocaties. Links de power plant en 
achterin de betonplaat.

Het afwerken van de vloer van de power 
plant.

Het storten van de power plant. Waarnemen hoe het beton wordt gestort. Een van de 7 betonnen putten met 
vellingrand in de betonplaat. 
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OPTIMALE GEHOORBESCHERMING IN DE TANK VAN DE TOEKOMST!

3M™ PELTOR™ CH-5 High Attenuation 
Communication Headset 
Ontworpen voor gebruik in extreem lawaaiige omstandigheden 
zoals tanks (crew headsets)  
en bij helicopters/jetfighters (grond personeel/loadmasters).
De CH-5 headset staat garant voor heldere communicatie 
en maximale bescherming van het gehoor.

Gehoorbescherming en communicatie
Nieuwe innovatieve technologie in de microfoon en de cups 
zorgt voor heldere communicatie waarbij ongewenst 
geluid wordt gedempt. De CH-5 beschermd uw gehoor 
tegen het geluid van de motor maar ook tegen het 
impulsgeluid (schieten). De CH-5 kan worden aangesloten 
op een radiosysteem en werkt grotendeels met dezelfde adapters 
als de Comtac headsets.

Robuust, gemakkelijk onderhoud
De CH-5 is ontwikkeld voor gebruik in extreme condities zoals bijvoorbeeld bij live firing.  
De headset is zeer eenvoudig door de gebruiker zelf te onderhouden.
Het geheel kan tegen een stootje. Aansluitkabels zijn Kevlar® versterkt, microfoon is 
waterdicht, noise cancelling en windruis dempend.

3M Peltor ComTac VI NIB Headset 
De 3MTM PeltorTM ComTacTM serie staat bekend om robuustheid, 
eenvoudige bediening, betrouwbaarheid en duurzaamheid.  
De headset is bestand tegen blootstelling aan zout of zoet water. 
Daarnaast is de microfoon noise cancelling en is daardoor helder en 
duidelijk verstaanbaar, zelfs in zeer extreem lawaai zoals bijvoorbeeld 
in een tank of rond een helicopter. 

Het Natural Interaction Behaviour systeem (NIB) is een systeem dat 
het mogelijk maakt om in zeer hoge geluidsniveaus op een normale 

manier (handsfree) met elkaar te kunnen blijven communiceren in 
een straal van ca. 5 meter. 
De Mission Audio Profiles (MAP) functie zorgt ervoor dat dat 
situational awareness automatisch afgestemd wordt op de 
actuele situatie en voorkomt dat het gehoor ‘oververmoeid’ 

raakt door te veel detail of volume. 
De functie Plug Mode (PM) is ideaal bij gebruik van dubbele 

gehoorbescherming. Alle relevante geluiden worden in PM extra 
versterkt om achter de extra oordop nog steeds goed hoorbaar zijn. 

Rinco van der Beek 
3M Nederland | Personal Safety Division 

rvanderbeek@mmm.com | tel. 06-53433094



11 GN 2 Pel en de inf pio’s van 12C 11 GN 2 Pel ondersteunt inf 12C met OVG  

De Red devil run; 21 km speedmars.

Het assembleren van de fabs in samenwerking met een Belgische kraan.

er is
‘gebreached’
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OstDet 102
Wij zijn als ondersteuningsdetachement (OstDet) een kleine 
hechte groep die bestaat uit een kranengroep en een mattenleg-
gergroep. Wij gaan normaal gesproken met een paar man mee 
op uitzending of oefening als ondersteuning aan de cie d.m.v. 
kranensteun, trekkeroplegger-steun (tropco) en eventueel matten 
leggen. 
Bij de uitzending in Roemenië zijn er 6 man ingezet, wat uniek 
is want normaal gaan er maar enkele personen mee om te on-
dersteunen. Er was veel kraansteun verwacht, van containers tot 
aan dozerbladen monteren. Ook waren er veel tropco-steunver-
leningen. 

Veel steun
De eerste maanden zijn wij als ostdet bij GWW ingedeeld, vooral 
als chauffeurs van de kippers en dumpers. We hebben ook diverse 
GWW-taken op ons genomen, zoals hoogtes meten en grond 
verzetten.
Na onze tijd bij de GWW zijn wij over 2 pelotons verdeeld, verder 
bij de GWW aan het werk en bij de nieuw ingevlogen constructie-
club. 
Samen met de mannen van de constructie en onze Belgische col-
lega’s hebben wij 160 fabs gebouwd. Deze fabs kwamen uit Mali 
en zijn hier voor de nieuwe battlegroup. hergebruikt Natuurlijk 
zijn er hier en daar wat steunverzoeken binnengekomen voor een 
kraan en wat tropco ritten; dit blijft ons vakgebied. 
Voor onze laatste opdracht hebben wij een power plant gemaakt. 
Dit bestond uit wat grondwerkzaamheden, de bekisting voor de 
vloer zetten, beton storten d.m.v. de kraan en de kubel en vervol-
gens de binnenbekisting zetten. Hierbij gingen de Belgen en de 
Fransen verder om de complete power plant af te maken. 

Slot
Ondanks dat we een met een gemêleerd gezelschap richting 
Cincu zijn gegaan, zijn we binnen een korte periode een hechte 
groep geworden en mogen wij trots zijn op het eindresultaat dat 
we hebben neergezet. 
We zijn veel uitdagingen tegengekomen en er werd veel flexibili-
teit van ons verwacht. 
De Franse planning en manier van werken verschilt van de Ne-
derlandse en Belgische manier van werken, maar dat is niet terug 
te zien in het geleverde werk. Wij hebben een topeindproduct 
neergezet. 
En dat verschil in werken... daar leren we alleen maar van!  ||

Het ontladen van een nieuwe vracht van de fabs. 

 top eindproduct
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Gedurende drie weken trainen specialisten op het gebied van 
CBRN-verkenning, CBRN-ontsmetting en de EOD met elkaar en 
in diverse taskforces met andere nationaliteiten. Precise Response 
is een oefening die initieel is opgezet voor Sibcra-teams (Sam-
pling and Identification of Biological, Chemical and Radiological 
Agents). Nederland beschikt over een DIM-team (detecteren, iden-
tificeren en monitoren) omdat wij niet beschikken over een labo-
ratorium waarin het identificeren kan worden gedaan. Dit kan in 
Canada wel. Dat maakt het ook zo interessant voor een DIM-team 
om hier te trainen. Om voldoende ontsmettingscapaciteit te heb-
ben, leveren landen ook Decon-teams (decontamination oftewel 

ontsmetting). In Canada mag getraind worden met life agents 
(echte strijdmiddelen) in een hogere dosis dan in andere landen.

Voorbereid de lijn over
Dit jaar vertrok de Multi Role Engineer Company (MREC) weer 
naar Canada. De oefening vraagt de nodige voorbereiding, train-
ing én professionaliteit. “Ruim driekwart jaar van tevoren wordt 
er al begonnen en kunnen de doelstellingen worden vastgesteld” 
vertelt sergeant-majoor Niels, de LDO (leider der oefening) van 
de Nederlandse delegatie. Om daadwerkelijk mee te mogen 
doen met deze oefening moeten de militairen eerst de ‘Lab 101’ 

Tekst  ||  Sharon Velthuis, junior communicatieadviseur 11 Pantsergeniebataljon

In de opkomende ochtendzon wapperen de vlaggen van twaalf nationaliteiten op het oefenterrein 

van CFB Suffield (Canadian Forces Base Suffield). De jaarlijkse oefening Precise Response in Canada 

is van start. Na twee jaar door COVID-19 onderbrekingen, mag er weer getraind worden door CBRN-

specialisten. Al jaren wordt er door het multifunctionele CBRN-peloton van MREC (voorheen 101 CBRN-

verdedigingscompagnie) of de collega-eenheid uit het zuiden (414 CBRN-verdedigingscompagnie) 

afgereisd naar Canada. Alleen daar zijn de mogelijkheden om met echte strijdmiddelen te trainen groot 

én kan er op niveau 4 worden getraind.

Precise
RESPONSE 2022
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Voorstraat 41 | 3265 bt Piershil | +31 (0)88-03 30300
info@vonkbv.com  |  www.vonkbv.com

Peli™ 1660 - Koffer

- Onverwoestbare Trolley Case

- Stof- en waterdicht IP67

- Automatisch overdrukventiel

- Weersbestendig 

- Onbeperkte Peli™ fabrieksgarantie

Peli™ 9455Z0   

- Voor explosiegevaarlijke en 
   CBRN omgevingen

- ATEX Zone 0

- Robuust en geluidloos 

- Snel, mobiel en weersbestendig

- 10 uur accutijd

- 1.600 lumen maximale lichtoutput
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afronden. Dit is een 0-meting om te bepalen of de militairen de 
juiste basistechnieken beheersen. Dit jaar vond deze plaats in 
Sonthofen, Duitsland. Eenmaal aangekomen in Canada worden 
safety briefings doorlopen, worden de maskers juist afgesteld, 
wordt de apparatuur gecontroleerd en volgt er een week droog-
trainen met proeven van bekwaamheid. Ook wordt er voor én na 
de oefening bloed geprikt om de persoonlijke omstandigheden te 
monitoren. Pas dan mogen de mannen en vrouwen daadwerkelijk 
de schoon/-vuillijn over en kan het trainen beginnen.

Trainen in internationale setting
Het is de zesde keer dat een Nederlandse delegatie, dit jaar besta-
and uit 25 actieve deelnemers aan de oefening, afreist naar Can-
ada. Enkelen kennen de oefening maar toch blijft het uitdagend. 
Trainen in internationale setting, het klimaat, de mogelijkheden 
en de unieke scenario’s maken deze oefening het afreizen waard. 
Dit jaar zit Nederland samen met Italië, Duitsland, Noorwegen en 
de USA in een taskforce. Deze samenwerking is goed omdat de 
kennis en kunde van de Duitse collega’s groot is. In Duitsland ligt 
er meer prioriteit bij CBRN-eenheden en is de capaciteit groter. De 
overige deelnemende landen zijn België, Canada, Zweden, Luxem-
burg, Frankrijk, Engeland en Denemarken.

Unieke scenario’s
De prioriteit en oefendoelstelling? Die ligt op gecombineerde 
chemical warfare agents (stoffen voor chemische oorlogsvoer-
ing), het samenwerken met Duitsland en het werken in confined 
spaces (kleine, donkere en onoverzichtelijke ruimtes). Tijdens de 
scenario’s is ook de Organisation for the Prohibition of Chemical 
Weapons (OPCW) aanwezig om feedback op procedures en sam-
ple handling te geven.

De scenario’s in Canada zijn uniek. Zelfs de mannen en vrouwen 
die al eerder aan de oefening hebben deelgenomen blijven het 
een mooie en leerzame oefening vinden. Kpl1 Tommy, die al vaker 
heeft deelgenomen, vertelt enthousiast: “Onze scenario’s zijn net 
een escaperoom. Vooral de biologische scenario’s, die vind ik het 
leukst want daarbij moet je zelf echt goed nadenken”.

EODD 
Ook de EODD neemt deel aan Precise Response. Tijdens de 
oefening trainen zij het ruimen van explosieven onder CBRN-
omstandigheden of CBRN-lading, bijvoorbeeld een Convention 
Munitions Disposal (CMD) een Improvised Disposal Device (IDD) 
of een Improvised Explosive Disposal Device (IEDD). Voornamelijk 
het trainen van personeel en de samenwerking met andere 
eenheden is belangrijk. Het is de derde keer dat de EODD 
deelneemt. In Canada trainen zorgt ervoor dat zij met grotere 
hoeveelheden chemicaliën en bronnen het werk kunnen doen. 
“Daardoor krijgen we ook meer vertrouwen in onze bescherming 
en detectoren” vertelt een sergeant-majoor van de EODD. “Ook 
zijn we hier meer operationeel bezig dan wanneer we in Europa 
trainen.” De EODD heeft bijna elke maand wel een training met 
een counterpart zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) of de LFT. Ze kregen de afgelopen vijf jaar ruim 
2500 meldingen per jaar. Het is dus van belang dat zij goed 
getraind zijn.

Terug op Nederlandse bodem
Na drie weken komt de oefening ten einde en keren de mannen 
en vrouwen weer huiswaarts. De oefendoelstellingen zijn behaald 
en er wordt door de oefenleiding positief teruggekeken op Precise 
Response 2022. De mannen en vrouwen hebben absoluut een 
steile leercurve omhoog laten zien. In de toekomst zal de oefe-
ning, ook vanwege de huidige dreiging in het oosten, waarschijn-
lijk meer full scale warfighting zijn en worden er weer fulltime 
scenario’s gedraaid die allemaal on site zijn. Nog meer leerkansen 
en ontwikkelmogelijkheden voor de CBRN-pelotons. ||

Ook Advanced Search reist af naar Canada
Ook een Advanced Search team (AS-team) van 11 Pant-
sergeniebataljon stak de oceaan over. Zij namen een 
aantal weken later deel aan de multinationale oefening 
Ardent Defender op Canadian Forces Base Borden in 
Ontario Canada. Voor de mannen een goed moment om 
samen te oefenen met buitenlandse EOD-professionals, 
waaronder lokale wetshandhavers, overheidsinstanties en 
andere militairen. Er werd samengewerkt met eenheden 
uit de Verenigde Staten, Australië, België, Canada, Frank-
rijk, Duitsland, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Konink-
rijk. Het was een uitdagend programma in een mooie 
omgeving en er werd veel geleerd. De mannen van het 
AS-team vonden het een goede oefening om onder an-
dere te zien hoe andere landen werken en hoe zij zich 
staande houden. De doelstelling van deze oefening is 
om de samenwerking tussen searchteams en EOD-teams 
te verbeteren, waarbij het verzamelde bewijsmateriaal 
wordt geanalyseerd en wordt omgezet tot inlichtingen. 
Deze jaarlijkse oefening wordt sinds 2012 georganiseerd 
op bases in heel Canada. Het AS-team heeft een paar 
keer eerder deelgenomen.
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Als leefstijlcoach is het mijn missie om mensen te ondersteunen 
bij hun vitaliteitsdoel en daarmee de beste versie van zichzelf te 
blijven of te worden. Die versie bepaalt iedereen voor zichzelf, 
ook de weg daarnaartoe.

Dus als iemand bij zichzelf merkt dat bijvoorbeeld een biertje op 
z’n tijd een prima manier is om te ontspannen en zich daarna 
weer opgeladen voelt, geef ik diegene groot gelijk. De boog 
kan tenslotte niet altijd gespannen staan, want dan gieren de 
stresshormonen weer door het lijf. 

Als de totaalbalans maar goed is, heeft af en toe smokkelen 
vrijwel geen invloed op je vetpercentage. Tenzij af en toe opladen 
vaak gebeurt en tevens ‘opvullen’ wordt:
Mannen die veel bier drinken, kunnen de beruchte bierbuik en 
‘biertieten’ krijgen. Een aantal oorzaken hiervan zijn:

•  Bier bevat maltose, een type suiker dat de bloedsuikerspiegel 
laat schommelen. Dit werkt achteraf snaaien in de hand;

•  De alcohol in bier belast de lever, die daardoor minder goed 
het vrouwelijke hormoon oestrogeen kan afbreken. Zo stijgt 
de oestrogeenspiegel van regelmatige bierdrinkers (overigens 
ook van andere alcoholhoudende dranken);

•  In bier zit hop, een zgn. fyto-oestrogeen. Dit houdt in dat 
hop de effecten van echt oestrogeen nabootst, waaronder 
verhoging van vetpercentage;

•  Veel bier drinken kan het vetpercentage verhogen. In het 
vetweefsel wordt het mannelijk hormoon testosteron 
(gedeeltelijk) omgezet in oestrogeen. 

Testosteron stimuleert de spieropbouw en vetafbraak, heeft 
een positief effect op de mentale veerkracht, verhoogt libido en 
verbetert het energieniveau en humeur. 

Naarmate je ouder wordt, neemt het testosteronniveau af. 
Door stevig bier drinken zal dat iets sneller gaan, waardoor het 
vrouwelijk hormoon oestrogeen naar verhouding toeneemt. ||

Tekst  ||  Carla Bakker van Rooijen

BIER, EEN
VROUWENDRANK? 
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Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben sgt1 Jasper 
de Lange, 35 jaar en ik woon in het prachtige oord Tollebeek 
(Flevoland). In september 2004 ben ik in Ermelo opgekomen 
voor de AMO. Na de AMO en diverse sleutelopleidingen ben ik 
als monteur wielvoertuigen gestart bij het Herstelpeloton van 
42 Tankbataljon. Na een aantal jaar en een uitzendervaring 
rijker was ik klaar voor de KMS; we zitten ondertussen in het 
jaar 2011. Na de KMS, inclusief VTO, ben ik gestart als 
monteur CV-90. Niet echt de leidinggevende functie die je 
verwacht bij een onderofficier. Vervolgens ben ik groepscom-
mandant geworden van een groep monteurs die sleutelen aan 
de Boxer. Na ook in deze functie weer een uitzending gedraaid 
te hebben was het voor mij echt tijd om eindelijk bij een 
SMOD-gp aan het werk te gaan. Tijdens het gesprek met de 

functietoewijzer TD ben ik tot 2 keuzes gekomen. Of sergeant 
onderhoudsdiagnose (SOD) bij één van de infcien, of comman-
dant berging bij 112 Pagncie. Nadat de puzzel gelegd was, 
werd bekend dat mijn volgende functie bij 11 Pagnbat, 112 
Pagncie zou zijn. De wereld van de Genie dus, die toen voor 
mij een nog onbekende wereld was.

Naar de Genie
Nu kom ik natuurlijk bij het interessante gedeelte van mijn 
loopbaan, daar waar het om draait als het gaat om de ervaring 
van een niet-genist binnen een genie-eenheid. Waar ik mijn 
hele carrière binnen 43 Herstelcompagnie gewerkt heb ga ik 
nu naar een nieuwe eenheid met zijn eigen gewoontes, 
normen en waarden. Waar je als ‘niet-genist’ meteen achter 

Tekst  ||  Sgt1 Jasper de Lange

Beste onderofficieren van het mooie wapen der Genie! 

Mij is gevraagd om een verhaal te schrijven over mijn ervaringen als niet-genist binnen een genie-eenheid. 

Natuurlijk heb ik daar met volle overtuiging gelijk “ja” op gezegd. 

EEN TD-ER, 
STAANDE-GEZETEN, 

MET GENIEHART
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komt is de manier van communiceren. Bij de Genie worden er 
in de communicatie geen doekjes om gewonden. Het is direct 
en je weet gelijk waar je aan toe bent. Persoonlijk viel dit bij 
mij wel in goede aarde, hier had ik dus weinig aanpassingsver-
mogen voor nodig.

Esprit de Corps
Waar de Genie ook erg goed in is, is Esprit de Corps. Een 
eenheidsgevoel dat gecreëerd wordt door onder meer een 
integratie-oefening. Bij 112 Pagncie wordt die oefening 
Becoming a Raging Bull (BARB) genoemd. Je wordt voorbereid 
op deze oefening doordat de enthousiaste manschappen van 
de eenheid je vaak al weken van tevoren helpen herinneren 
dat de ‘oefening der oefeningen’ eraan zit te komen. Een 
oefening geleid door de manschappen en ondersteund door 
kaderleden. In de oefening leer je, zeker als ‘andere bloed-
groep’, de eenheid kennen. Daar waar je tijdens de oefening 
lichtelijk wordt ‘afgeplast’ door de mannen, zijn het juist 
dezelfde mannen die je vooruit slepen en motiveren tijdens de 
commandantenmars. De oefening wordt afgesloten met de 
uitreiking van de welbekende zwarte SAPPER-trui en de coin 
van de compagnie. Dit is natuurlijk maar één eenheid binnen 
de Genie en 112 is natuurlijk niet de enige eenheid die deze 
oefeningen doen. Genie-breed gezien wordt er erg veel aan 
eenheids- en regimentsgevoel gedaan, zoals bijvoorbeeld het 
jaarlijkse onderofficiersdiner. Maar wat ik persoonlijk erg mooi 
vind, is wanneer het Mineurslied gezongen wordt. Staande 
gezeten en uit volle borst zingt ook deze TD-er met trots mee!

Naar burger en terug
Na ongeveer een jaar werken bij 112 Pagncie kreeg ik de kans 
om, wat ik toen nog dacht, mijn droombaan uit te gaan 
voeren. Het werken in een motorfietswinkel was wat moest 
gaan gebeuren. Toen de CC tegen mij zei dat ik binnen een 
jaar weer met hem aan de telefoon zou hangen, wist ik zeker 
dat dit niet zou gaan gebeuren. U raadt het natuurlijk al, het 
duurde niet lang, drie maanden, toen ik de CC van 112 belde 
om terug te komen. Het werken in de burgermaatschappij was 
voor mij toch niet wat ik ervan verwacht had. Hier komt gelijk 
weer de kracht van de mentaliteit van de Genie. De CC heeft 
mij gezegd dat wanneer ik weer terug wilde komen, hij er alles 
aan zou doen om dat voor elkaar te krijgen. En hij heeft woord 

gehouden. Via mijn loopbaanbegeleider, die me eigenlijk terug 
wilde hebben bij een herstelpeloton, ben ik teruggekomen bij 
112 Pagncie. Mijn werk daar was nog niet klaar; ik had mijn 
functie nog niet afgemaakt dus was ik heel blij dat deze 
mogelijkheid mij geboden werd. 
Aansluitend ben ik met een gehalveerde SMOD-gp voor vier 
maanden naar Litouwen geweest om daar mee te draaien in 
de enhanced Forward Presence (eFP) missie. Hier hebben we 
met de SMOD-gp veel werk verzet, maar heb ik ook zeker de 
tijd en kans gehad om veel mee te kijken met wat de ‘man-
nen’ van de pelotons aan het doen waren. Erg interessant en 
leuk om zo af en toe ook nog eens mee te mogen doen.

Na deze uitzending hebben we nog een paar mooie oefenin-
gen gedraaid en moest ik me alweer gereed maken om mijn 
volgende functie te gaan vervullen. Ik zit nu als instructeur op 
de School Initiële Vorming Onderofficieren (SIVO) een onder-
deel van de KMS waar we met ons team de fundering leggen 
voor de toekomstige onderofficieren van de KL en dus ook van 
de Genie.

Mijn tijd bij de Genie heb ik als een mooie uitdaging ervaren. 
Een periode waarbij je als techneut niet ‘uitgesleuteld’ raakt en 
waar kameraadschap hoog in het vaandel staat. Hoe mijn 
loopbaan ook mag lopen, ik hoop ooit nog een keer als 
SMOD, of misschien wel in een bataljonsstaf bij de Genie 
terug te komen. ||
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Niet alleen militair
Het programma begon met de gebruikelijke ‘icebreaker’ op de 
avond van de aankomst waarbij we kennis maakten met de nieuwe 
leden van de andere delegaties. De meerderheid van de EMPA-le-
den zijn burgers die werkzaam zijn bij een defensieorganisatie wat 
aanleiding gaf tot aardige discussies. Is een militaire journalist die in 
een militair magazine schrijft een journalist met een eigen mening 
of een verlengstuk van het systeem? Gedurende de hele week is 
kennis op het gebied van journalistiek, de opmaak van artikelen, 
het maken van technisch goede foto’s en het uitgeven van een 
militair vaktijdschrift, veelvuldig aan de orde gekomen. 
Verrassend was, op woensdag, een presentatie door de CEO en 
president van de firma Patria, de heer Esa Rautalinko. Hij gaf zijn, 
commerciële, visie op de oorlog in de Ukraine en het al dan niet 
kunnen voldoen aan de plotselinge behoefte aan materieel en 
bijvoorbeeld munitie. Tijdens zijn presentatie benadrukte hij ook 
de rol van de militaire pers.

Tekst  ||  Redactie

Het jaarlijkse congres van de European Military Press Association (EMPA) waarbij de Promotor is 
aangesloten, vond dit jaar plaats in Helsinki. Met een Nederlandse delegatie van vijf personen waren 
wij te gast bij Defence Forces Finland en het Ruotuväki Magazine, wat dit jaar haar 60 jaar bestaan vi-
erde. Mikko Ilkko, de hoofdredacteur van het Ruotuväki Magazine, trad op als gastheer en had voor 
de deelnemers een vierdaags programma georganiseerd waarbij het EMPA-congres met de uitreiking 
van de awards het hoogtepunt was. Helaas heeft de Promotor ook dit jaar geen award gewonnen.

EMPA-congres 2022 
H E L S I N K IH E L S I N K I  
F I N L A N DF I N L A N D
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Dienstplicht
De woensdagmiddag was ingeruimd voor een bezoek aan een 
gemechaniseerde eenheid waarbij de Finnen het belang van 
de dienstplicht aangaven. Het in de maatschappij gewortelde 
Finse leger maakt heel goed gebruik van de kennis van de 
civiele achtergrond van de dienstplichtigen. Zo zijn gamespe-
cialisten bezig met het verder implementeren en op Finse pro-
cedures aanpassen van het VBS3 trainingsprogramma. Andere 
dienstplichtigen vervullen verschillende rollen in de organisatie 
en het verder ontwikkelen van schietsimulatoren. Het hoofd 
van het trainingsprogramma gaf aan zelf geen kennis van 
zaken te hebben maar dat hij volledig vertrouwde op zijn 
personeel en, grappend, dat voor “slechts €5 per persoon 
per dag”. Dienstplichtigen geven wel aan dat ze vinden dat 
ze te weinig betaald krijgen maar doordat ze wel in hun vak 
kunnen werken en omdat ze een getuigschrift meekrijgen 
dat hen een grotere kans op de arbeidsmarkt geeft zijn ze 
niet ontevreden. Natuurlijk zijn er ook mannen en vrouwen 
die het minder naar hun zin hebben. Ja, u leest het goed. 
Vrouwen. De dienstplicht geldt alleen voor mannen maar 
vrouwen kunnen vrijwillig 
dienst nemen, wat velen 
ook doen. Finland is trots 
op zijn dienstplicht.

“The Unknow Soldier”
Dat ook Finland een on-
bekende soldaat kent is 
natuurlijk niet vreemd. De 
Finse onbekende soldaat 
komt echter voort uit een 
oorlogsroman van de Finse 
auteur Väinö Linna, welke 
is gepubliceerd in 1954. Het 
beschrijft de voortzettings-
oorlog tussen Finland en de 
Sovjet-Unie in 1941-1944 
vanuit het oogpunt van 
gewone Finse soldaten. De 
oorlog waarbij Finland met 
de Duitsers samenwerkte.

De roman, een fictief 
verhaal dat nauw was 
gebaseerd op Linna’s 
eigen ervaringen tijdens 
de oorlog, gaf een meer 
realistische kijk op het 
voorheen geromantiseer-
de beeld van een nobele 
en gehoorzame Finse sol-
daat. Linna gaf zijn per-
sonages onafhankelijke 
en kritische gedachten en 
legde ze menselijke ge-
voelens voor, zoals angst 
en rebellie. Hoewel gepu-
bliceerd met gemengde 
recensies, werd “The 
Unknown Soldier” al snel 
een van de best verkochte 
boeken in Finland en wordt 
het beschouwd als zowel 
een klassieker in de Finse 
literatuur als een onderdeel 
van de nationale erfenis. 
Iedereen krijgt het van huis 
uit mee. De roman werd 
goed ontvangen door front-
linieveteranen. Het boek is 
vertaald in 20 verschillende 
talen en is driemaal als film 
uitgebracht waarvan de laat-
ste in 2017.
Speciaal voor de EMPA was 
de regisseur van de film, Aku 
Louhimies, naar Helsinki ge-
komen om na de vertoning 
met de leden van de EMPA in 
gesprek te gaan. Alle aanwezi-
gen waren het er gezamenlijk 
over eens dat dit de beste film 
was die men ooit heeft gezien. 
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Indrukwekkend 
veiligheidsbesef
Finland is niet alleen al 
jaren bezig met de verdedi-
ging tegen de Russen maar 
heeft ook intern zaken 
anders of misschien beter 
geregeld. In Finland wordt 
op scholen en door het 
organiseren van beurzen en 
andere bijeenkomsten aan 
iedereen uitgelegd dat men 
zich bij calamiteiten de eerste 
72 uur zelf moet kunnen 
redden. Overal zijn folders 
beschikbaar en toegang tot 
die speciale beurzen is gratis. 
Hier leert men dat men voor 
minimaal 72 uur eten, water 
en medicijnen voorradig moet 
hebben. Ook leert men hoe 
met een radio op batterijen 
informatie kan worden ont-
vangen. Door bijvoorbeeld je behoefte in een plastic zak te doen 
kan je het water uit de spoelbak van de toilet gebruiken om te 

drinken.
De EMPA was uitgenodigd 
om in Tampere een dergelij-
ke beurs te bezoeken. ‘The 
Exhibition of the concept 
for comprehensive security’ 
waar politie, ambulance, de-
fensie, brandweer maar ook 
hondentraining samen een-
zelfde boodschap uitdragen. 
Het werven van personeel 
is dan meteen een mooie 
bijvangst en ook veteranen-
organisaties maken van de 
gelegenheid gebruik hun 
bekendheid onder de aan-
dacht te brengen.

Awards
Zoals al is aangegeven is 
de Promotor ook dit jaar 
helaas niet in de prijzen 
gevallen. Dit is zeker geen 
schande te weten dat 
voor bijna alle militaire 
magazines vele personen 
full time in een redactie 
werken of beroepsmatig 
bezig zijn met het maken 

van foto’s of video’s. Terwijl wij van de Promotor het vrijwillig in 
onze eigen tijd doen. De jaarlijks awards zijn dit jaar toegekend 
voor het beste artikel, de beste foto of de beste video.
Het Noorse artikel ‘To pee or not to pee’ uit de ‘Forsvaret’ door 
Andrea Vaskolmen Mostue, over de problemen 
die vrouwen ondervinden wanneer zij bij zeer 
lage tempraturen met vele lagen kleding op 
oefening in het bos naar de toilet moeten, won 
de award voor het beste artikel. 

De winnaar van de award voor de beste foto is gewonnen 
door Predrag Vuckovic uit het Servische militaire magazine 

‘Odbrana’. De foto is getiteld ‘Not even the moon is far’ en is 
genomen bij een Servische SF-oefening.

Tot slot is de video „Maa ja sen voimat” (Country 
and its Forces) van de FINNISH DEFENCE FORCES 
winnaar geworden van de video-award. ||
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European Military Press Association 
De EMPA is in 1977 als een vereniging in Rome (Italië) opgericht en telt meer dan 100 leden 
uit 20 landen. De EMPA is een vereniging voor hoofdredacteuren en directeuren van militaire 
tijdschriften en de schrijvende- en fotograferende militaire pers. Zij richten zich op militair 
gerelateerde publicaties op het gebied van veiligheids- en defensiebeleid in Europa van zowel 
nationaal- als Europees belang. Dit betreft zowel de schrijvende- als audiovisuele media.

EMPA biedt haar leden een forum voor informatie en communicatie, 
de uitwisseling van ervaringen en uitwisseling van media.

Het gedachtengoed van de EMPA
Bij het vervullen van haar taken neemt EMPA het basisidee van de Raad van Europa over, die in 1949 werd op-
gericht. „Het doel is het bewerkstelligen van een grotere eenheid en het uitdragen van de idealen en principes 
van het gemeenschappelijk Europees erfgoed alsmede de politieke, economische en sociale vooruitgang.

Deze doelen worden bereikt door overleg, overeenkomsten en samenwerking op het gebied van eco-
nomische, sociaal-culturele, wetenschappelijke, juridische en bestuurlijke zaken, alsmede door behoud 
en verwezenlijking van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Ingebed in het idee van een ge-
meenschappelijk Europa, wil de EMPA een forum zijn voor de permanente uitwisseling van ideeën tussen 
militaire journalisten en mediavertegenwoordigers alsook bijdragen aan het versterken van vrede in vri-
jheid en ervoor zorgen dat veiligheid en defensie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”.

EMPA-doelen
Het ondersteunen van het werk van de leden;
Het bevorderen van contacten tussen haar leden;
De mogelijkheden bieden voor informatie-uitwisseling;
Het bieden van hulp bij het verkrijgen van toegang tot buitenlandse militaire informatie;
Het uitdragen van het begrip voor het veiligheidsbeleid en algemeen beleid van andere landen;
Het promoten van de kennis van de krijgsmacht;
Het organiseren of ondersteunen van gemeenschappelijke evenementen.
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Hij beschrijft in dit boek zijn leven, waarvan 8 dagen in Ooster-
beek in september 1944 het hoofdbestandsdeel vormen. Capt 
Faulkner-Brown wordt geboren aan de monding van de rivier 
de Tyne in Engeland. Op jonge leeftijd begint hij te werken 
op een architectenbureau, waarna hij gaat studeren aan het 
Kings College. Nadat hij heeft deelgenomen aan het Officers 

Trainings Corps bereikt hij de rang van sergeant. Vanaf hier 
hebben zijn militaire activiteiten hem via het Durham Light 
Infantry depot (DLI), de Officers Cadet Training Unit en een 
genie veldcie, uiteindelijk bij het Parachute Squadron Royal 
Engineers (RE) gebracht.

In zijn boek, dat gezien mag worden als een autobiografie, 
wordt de nadruk gelegd op de 8 dagen, van 18 tot 26 septem-

Tekst  ||  Redactie (Arnold Wever)

In navolging van de boekbespreking van ‘the shiny 9th’, een Britse 

genie-eenheid die actief heeft deelgenomen aan de operatie Mar-

ket-Garden in 1944, deze keer een boekbespreking over een genist 

in Arnhem: A Sapper At Arnhem. Captain Harry Faulkner-Brown 

was tijdens de slag om Arnhem pelotonscommandant van een ge-

niepeloton van de 4de Parachutisten Compagnie, een onderdeel 

van de 4de Parachutisten Brigade.

A SAPPER AT ARNHEM
THE MEMOIRS OF HARRY FAULKNER-BROWN

Viering van Onafhankelijkheids dag in Noorwegen in 1945. Capt Faulkner-Brown leidt de eenheid.
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ber 1944, in Oosterbeek . Omdat hij deel uitmaakte van het 4de 
Parachute Squadron RE en omdat dit squadron gekoppeld was 
aan de 4de Parachutisten Brigade, landden zij pas op 18 sep-
tember 1944 op de Ginkelse Heide. In 8 aparte hoofdstukken, 
per dag 1, beschrijft hij de 8 dagen in en rond Oosterbeek.

Wat dit boek mede interessant maakt is het feit dat de schrij-
ver delen van zijn aantekeningenboekjes heeft gepubliceerd. 
Voor genisten die nog gewend zijn aan het oude vertrouw-
de ‘boekje pienter’ zijn dat plaatjes om van te smullen. 
Handgeschreven aantekeningen over details van mijnen en 
boobytraps. Van aantekeningen van het elektrische ontste-
kingstoestel nr. 7 tot tijdtabellen voor vertragingsontstekers.
In zijn ‘boekje pienter’ staat bijvoorbeeld ook een functielijst 
van een parachute squadron RE. Een globaal vergelijk met een 
huidige constrcie is zeker te maken. Een cie bestond destijds 
uit 149 militairen. In die tijd aangeduid als: 17 officers and 132 
other ranks. Qua functionarissen met een bepaald vakgebied 
is het volgende een mooie uiteenzetting: naast 6 smeden, 6 
metselaars en 12 timmerlieden, zaten er ook 2 treinmachinis-
ten in de cie. Qua materieel gaat elke vergelijking met deze 
tijd volledig mank: 1 maal een 2-persoonsauto, 1 maal een 
vrachtwagen 3-ton, 2 gewone motorfietsen, 14 opvouwbare 
motorfietsen en 14 opvouwbare fietsen.

Zoals ook al is beschreven in het boek over de 9de Geniecie, 
kunnen de genisten, behorende bij de 1ste Britse Luchtlanding 
Divisie zich maar met 1 specifieke taak tegelijk bezighouden: 
of genist, of infanterist. In het boek, A Sapper At Arnhem, 
beschrijft luitenant-kolonel Myers, Commander Royal Engi-
neers van de Divisie: “Sappers can fight or they can do field 

engineering, they cannot do both simultaneously. This Para-
chute Squadron had for months, almost years been yearning 
(red: verlangen) for a fight. It got it, and it did magnificently, as 
fighters.” 
De auteur beschrijft in de laatste 5 hoofdstukken zijn leven na 
de slag om Arnhem. De periode in Noorwegen, de jaren als ci-
vil engineer en architect van veel bekende publieke gebouwen 
over de gehele wereld.
Harry Faulkner-Brown beschrijft in de periode dat de cie in 
Noorwegen is geplaatst om de Duitsers na de capitulatie te 
ontwapenen nog een bijzonder verhaal. Eén van de taken van 
de cie was het ruimen van door Duitsers gelegde mijnen. Nadat 
de Duitsers zelf de mijnen hadden geruimd moesten ze op linie, 
arm-in-arm, over het net geruimde terrein lopen. Nadat meer 
dan 15 Duitsers op deze manier waren overleden, werd door de 
commandant van de genie deze methode per direct verboden.
In het laatste hoofdstuk besteedt Harry Faulkner Brown aan-
dacht aan de reünies en militaire evenementen waar hij vooral 
na zijn werkzame leven tijd en aandacht aan heeft besteed. 
Tot aan zijn dood in 2008 is hij betrokken geweest bij her-
denkingen van het 4de Para Sqn RE. In 2003 was hij tijdens 
de jaarlijkse herdenkingsdienst in september de ‘leader of the 
Remembrance’ op de militaire begraafplaats Arnhem/Ooster-
beek. Hij beschrijft dit zelf als: “perhaps the greatest honour.”

‘A Sapper At Arnhem’ is een hardcover boek dat rijk 
geïllustreerd is met foto’s en kaarten. 
Het boek is verkrijgbaar via Bol.com of bij boekshop Meijer en 
Siegers in Oosterbeek. ISBN 9789080471894  ||

Foto’s geplaatst met toestemming van de uitgever, R.N. Sigmond.

Op de foto de auteur, vierde van links, met de door hem ontworpen ‘memorial benches at a place to contemplate and think 
of friends’ bij de begraafplaats in Oosterbeek. Deze plek is gemaakt als dank aan de burger bevolking voor de jaren lange 
zorg voor de graven van de gesneuvelde kameraden. 
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Sinds 2014, toen 105 Geniecompagnie 
Waterbouw ter herinnering een brug 
bij Antwerpen bouwde, werd er iets 
meer bekend over de pontonniers. 
Zij beheersten, samen met de Spoor-
wegtroepen, het terrein door bij tijd en 
wijle inundaties toe te passen of deze 
ongedaan te maken zodat de treinen 
naar het front konden. Alle eer voor 
de Belgische Genie maar er waren veel 
meer landen bij deze oorlog betrokken 
die ook genie-eenheden ingezet heb-
ben. Over de, uiteindelijk, 86 (!) Engelse 
Pioneer Battalions die speciaal opgericht 
waren om de reguliere infanteristen van 
algemene taken te ontlasten is een boek 
verschenen.*

In het Engelse leger was al eeuwen 
sprake van het oprichten van Pioneer 
eenheden. Het zou echter tot de Eerste 
Wereldoorlog duren voordat deze opge-
richt werden. Deze eenheden kregen als 
taak om, naast hun inzet als infanterist, 
lichte geniewerkzaamheden te verrich-
ten. Hiermee zouden de Royal Engineers 
zich kunnen blijven bezighouden met 
hoogwaardigere techniek. De aanleg, 
onderhoud van loopgraven en onderko-

mens, licht herstel of het schoonhouden 
van wegen en schootsveldverbeteringen 
zouden nu door de Pioneers uitgevoerd 
worden. Zij werden echter wel aange-
stuurd en van advies voorzien door een 
echte genist van de Royal Engineers.

Het boek gaat in op het tot stand 
komen van deze eenheden die uit vele 
landen van het grote Engelse Empire 
kwamen. Sommige van deze eenheden, 
die met hun heldendaden heel veel lof 
kregen, zijn pas laat in de 20e eeuw 
ontbonden.
De auteur gaat in op de inzet van 
deze eenheden bij verschillende gro-
te slagen in en rond de ons bekende 
plaatsen. Een apart hoofdstuk is gewijd 
aan de werkzaamheden en is voorzien 
van foto’s. De Pioneers hadden mede 
aanzien omdat men dacht dat ze hoger 
opgeleid waren terwijl dit niet zo was. 
Velen van hen kwamen uit de mijnbouw 
en konden al goed met de schep en 
pikhouweel overweg en waren gewend 
om te improviseren. Ze kregen overi-
gens wel meer betaald dan de reguliere 
infanteristen maar nog altijd minder dan 
de Royal Engineers. 

‘Improvise to Succeed’ zou hun motto 
geweest kunnen zijn.

Was het allemaal koek en ei? Nee, 
zeker niet. Door het constant wijzigen 
van de samenstelling en het aanvullen 
van mannen vanuit andere eenheden 
was er niet echt samenhang. Doordat 
de onderofficieren een maand (!) lang 
opleiding kregen op de onderofficiers-
school in de omgeving van Somme ging 
het door hun inzet goed.
In een van de laatste hoofdstukken, we 
zijn inmiddels in het voorjaar van 1918, 
worden Pioneers teruggehaald uit de 
landen ver weg van België en Frankrijk. 
Zelfs Pioneers uit Griekenland en Egypte 
worden naar de slagvelden gehaald. Een 
constante reorganisatie waar de offi-
cieren en onderofficieren te velde mee 
moesten dealen.
De afsluiting van het boek naderende is 
er een hoofdstuk gewijd aan de aantal 
militairen en het aantal gesneuvelden. 
Indrukwekkende cijfers waarbij een 
Pioneer Battalion een verlies lijdt van 
56%. Met een korte beschrijving van 
elke eenheid en wat tekeningen van 
loopgraven en stellingen, aangevuld 
met bronvermeldingen, sluit de auteur 
het boek af.

Het boek is via internet, helaas  
alleen in het Engels, verkrijgbaar. 
ISBN 178346179-9
 
* In herdruk

Tekst  ||  Redactie

De Eerste Wereldoorlog ligt inmiddels alweer meer dan 100 jaar 

achter ons. Een verschrikkelijke oorlog met heel veel doden. Om 

hen respect te tonen zijn er jaarlijks vele herdenkingen bij de vele 

monumenten in vele landen. De meest bekende is de dagelijkse 

herdenking in Ieper waar velen van ons tijdens een battlefieldtour 

aanwezig zijn geweest. Lang is de rol van de Genie onderbelicht 

gebleven, behalve de verhalen van de sappeurs die onder de Duitse 

stellingen tunnels groeven en deze vulden met kruit en hiermee de 

Duitse stellingen opbliezen.

PIONEER BATTALIONS 
IN THE GREAT WAR

ORGANISED AND INTELLIGENT LABOUR

K.W. MITCHINSON
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Rond 15.30 uur zorgde onze voorzitter ervoor dat hij in het 
KEK-gebouw was, waar de happening ging plaatsvinden. 
Een FLO betekent vaak dat iemand al heel lang meeloopt in 
ons bedrijf en dat er heel veel mensen aanwezig zijn. Dit was 
in het geval van Eef natuurlijk niet anders. Naast zijn familie 
waren er veel (oud)collega’s aanwezig die voor Eef tijdens zijn 
loopbaan belangrijk zijn geweest.

Het is elke keer weer een reünie en er werd volop met elkaar 
gesproken. Er hing een informele sfeer en conform die sfeer kreeg 
Eef van de Chef-Staf HQ Operationeel Ondersteuningscommando 
Land zijn ontslag aangezegd en werd de bijbehorende oorkonde 
aan hem uitgereikt. Hierna nam de vader van Eef het woord. Hij 
vertelde dat hijzelf ook in dienst had gezeten. Hij gaf aan dat het 
in zijn ogen uniek is hoe Defensie en in het bijzonder de Genie op 
deze manier afscheid neemt van een collega. Hij had dit zelf niet 
op deze manier meegemaakt en is er dan ook van overtuigd dat 
Eef dit gaat missen. 

Na een korte onderbreking was het de eer aan onze voorzitter 
om Eef namens alle leden van de VGOO te bedanken voor zijn 

werk als onderofficier van de Genie en hem het welbekende 
FLO-geschenk van de vereniging te overhandigen. Ook 
kreeg Eef een bloemenbon, die hij later kan inzetten als een 
goedmakertje voor zijn vrouw. Normaal gesproken zeggen we 
hierbij: “wanneer ze jou zat is, omdat je zo vaak thuis bent”. 
Maar Eef is nog niet klaar met werken. Hij blijft nog voor 20 
uur verbonden aan ons bedrijf en hopelijk gaan we daarover 
nog eens iets lezen in dit verenigingsmagazine.

Voordat over werd gegaan tot het diner werden de 
genietradities uitgedragen door de Regimentsadjudant en 
zong men uit volle borst het Mineurslied. Al met al was het 
een zeer geslaagde FLO-receptie en het kan niet anders dan 
dat Eef dit ook zo heeft ervaren.

Eef nogmaals van harte gefeliciteerd met het bereiken van 
jouw FLO. Geniet van jouw vrije tijd, jouw gezin en familie en 
gelukkig gaan we je nog regelmatig zien bij happenings van 
ons Regiment en onze vereniging. De foto’s van jouw FLO zijn 
helaas mislukt maar iedereen die er bij was zijn heeft genoeg 
beelden in zijn of haar geheugen opgeslagen. ||

Tekst  ||  Aooi Daniël de Groot

Na twee jaar wachten was het op donderdag 29 september j.l. dan 

eindelijk zo ver. Aooi Eef Dalemans ging met FLO en wij van de 

VGOO mochten hiervan getuige zijn. De voorzitter had zijn beste 

kloffie, DT-2, weer aangetrokken en ging op weg naar Wezep. Een 

tripje naar de Prinses Margrietkazerne gaat altijd samen met wat 

bezoekjes aan andere collega’s. Zo kon nu ook even met de ‘projo’ 

van de Masterclass CBRN bijgekletst worden over de status hiervan. 

FLO EEF DALEMANSFLO EEF DALEMANS

Zijn beste 

kloffie, DT-2, 

aangetrokken
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Tekst  ||   Sgt Caudron
Foto’s  ||   Adj Kampstra, adj.bd Beljaars, sgt Caudron

Afgelopen 2 september vond onze jaarlijkse VGOO-Contactdag plaats in Burgers Zoo in Arnhem. Een 

mooie locatie met voor ieder wat wils, om te kijken of te doen.  
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VGOO-CONTACTDAG; 
BIJ DE BEESTEN AF!!

Pinguïns bij de ingang
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De reguliere ontvangst van de Contactdag was vanaf twaalf 
uur in het Safari-restaurant met aansluitend de lunch. 

Iedereen was de mogelijkheid geboden om al vanaf het 
moment dat het park open was te komen, zodat je in alle 
rust met je partner door het park kon lopen. Dit kan ik zeker 
aanraden bij een dierentuin. Net als bij mensen die wakker 
moeten worden en opstarten, zie je dit ook bij de dieren in de 
dierentuin. Na een rondje door een deel van het park was het 

alweer tijd voor de lunch. De lunch was goed verzorgd, met 
een ruime keuze uit diverse broodjes en warme snacks.

Na de lunch begon de rondleiding waarbij je kon kiezen uit 
een aantal parkgidsen. Iedere gids had een ander gebied waar 
hij of zij speciale aandacht aan gaf. Op deze wijze konden we 
met diverse kleine groepjes door het park lopen. Tijdens de 
rondleiding werd er achtergrondinformatie gegeven over het 
park en de dieren.

Aanvang programma

VGOO-CONTACTDAG; 
BIJ DE BEESTEN AF!!
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Rond half drie was het tijd om nog een drankje te nuttigen, 
voordat de vergadering begon. Hierbij volgde de welbeken-
de scheiding van de verenigingsleden en partners. De leden 
gingen de vergaderruimte in en de partners moesten zichzelf 
even vermaken. Dit is ook de reden waarom de locatie van de 
Contactdag zo belangrijk is, je kan nog een rondje door het 
park doen of gezellig met anderen praten.
Tijdens de ledenvergadering werd er door het bestuur weer 
verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar. 
In stilte werden de ons ontvallen leden herdacht. Daarnaast 
zijn er verschillende nieuwe bestuursleden gekozen en werd 
Joep Beljaars tot erelid benoemd voor zijn uitmuntende werk 
gedurende vele jaren voor de vereniging. Meer bijzonderheden 
leest u in het verslag van de ALV, dat voor de leden separaat is 
bijgevoegd.

Rond half vijf was de vergadering afgelopen en was het tijd 
voor het diner. Het diner werd geopend met een toespraak 
van onze Regimentsadjudant Pim van Gurp. 

Het diner was een zeer goed verzorgd buffet met ruime keuze 
uit verschillende gerechten. Na het diner was er tijd om, onder 
het genot van een drankje, gezellig na te praten. 

Tegen de klok van zeven uur kwam de dag ten einde en gin-
gen we allen huiswaarts. Als leuke afsluiter liepen we richting 
de uitgang door het park en kon je genieten van de dieren 
in de dierentuin die bij een ondergaande zon ook hun dag 
afsloten.

Wederom een geslaagde dag, op naar de volgende! ||

gezellig nagenieten vergadering uitreiking adj.(bd) Beljaars

felicitatie nieuwe secretatis adj. De Vries “Op het Regiment!”
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Hedel, 14-6-2012

Militairen hechten veel waarde aan saamhorigheid en teamwork. En dat is terecht. In je 

eentje krijg je immers helemaal niets voor elkaar. En al zeker niet wanneer je als militair 

aan de slag gaat in gebieden of situaties waar de reguliere civiele structuren niet (meer) 

blijken te werken. Wij zijn daarom van het belang van samenwerken doordrongen. Daarom zijn wij 

ook zo gevormd tijdens onze opleidingen en daarna binnen de eenheden. Toch kun je ook in onze 

militaire organisatie de negatieve effecten waarnemen van de maatschappelijke trend van steeds 

verdergaande individualisering. Steeds verder brokkelen netwerken en het animo om jezelf in te 

zetten voor het groepsbelang verder af. We merken dat aan het afnemen van deelname aan activi-

teiten, sociale gebeurtenissen en lidmaatschappen. Bij de VGoo is dat niet anders dan bij vele vak-, 

sport-, bedrijfsverenigingen en vakbonden. Daar komen, zegt men, allerlei andere vormen van ‘samenwerking’ voor in de plaats. 

Denk bijvoorbeeld aan de sociale media. op zichzelf is daar niets mis mee. We moeten die nieuwe ontwikkelingen natuurlijk zo 

nuttig mogelijk gebruiken. Maar, zo denk ik er over althans, we moeten ze niet beschouwen als een vervanger van fysieke en echt 

tastbare samenwerking. Ik sprak onlangs iemand die zei dat hij meer dan honderd echte vrienden heeft. Ik schrok me rot want ik 

kan mijn échte vrienden op 1 hand tellen, er moest dus iets mis zijn met mij! Gelukkig bleek dat hij het over zijn virtuele Twitter- 

en Facebookvriendschappen had, die hij echter wel meer leek te waarderen dan de personen die direct om hem heen stonden. 

Dat concludeerde ik in ieder geval uit het feit dat hij tijdens ons gesprekje wel drie keer zijn IPhone begon te bedienen. Ik zal wel 

hopeloos ouderwets zijn. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Natuurlijk weet ik wat er tegenwoordig te koop is maar ik 

ben de oude waarden en normen zeker nog niet vergeten en weet hoe belangrijk die nog steeds zijn. Zeker in ons vak! De VGOO 

doet er alles aan om een nuttig netwerk te zijn, te blijven en waar mogelijk nog meer netwerken aan haar leden beschikbaar te 

stellen. Zo hebben de ‘netwerken’ het regiment, de VoG en de VGoo de afgelopen periode een steeds verdergaande samen-

werking en bundeling van krachten nagestreefd en gerealiseerd. Zo hebben we de commerciële effecten van onze, nog steeds 

onafhankelijke, bladen vergroot door eenzelfde ‘feel and look’ te gebruiken. Alle drie de redacties overleggen regelmatig met el-

kaar en ook de verschijningsritmiek is op elkaar afgestemd. ook bij regiments- en verenigingsevenementen proberen we elkaar te 

steunen. Door bijvoorbeeld een VGoo-borrel op de informatiedag weg te geven en een gezamenlijk golftoernooi (d.z.v. de VoG) 

te organiseren. Golf is immer dé sport die zich bij uitstek leent voor dat zo belangrijke netwerken. De VGoo sluit ook aan bij een 

ander nuttig initiatief van de VoG. Zij hebben nl. vooruitlopend op de reorganisaties een collegiaal-advies-groep samengesteld 

waar met ontslag bedreigde genieofficieren gebruik van kunnen maken. Het heet ‘Begeleiding en raadgeving Uittredende Ge-

nieofficieren’. Zeer toepasselijk afgekort als BrUG dus. De kracht van BrUG is dat het in staat is om genieofficieren in de ruimste 

zin van het woord te adviseren en in contact kan brengen met het krachtige civiele netwerk dat (ex)officieren hebben. Want veel 

gnoffn vinden immers na hun diensttijd nog (deeltijd) emplooi op hoge posities in het bedrijfs-, overheids- of verenigingsleven. 

En dat kan nu erg nuttig blijken te zijn. ook hier gaat het teamwork dus zijn kracht bewijzen. De VGoo mag van de VoG op dit 

initiatief aanhaken. ons lid aooi Eef Dalemans is daarom vanuit de VGoo als PoC voor genieonderofficieren aan BrUG gekop-

peld. Zo maken we het mogelijk voor onze leden om, wanneer dat nodig mocht zijn en wanneer zij dat willen, datzelfde krachtige 

netwerk te benutten. op 7 september geven wij u nog een geweldige kans om te netwerken. op onze VGoo Contactdag. Niet 

alleen bedoeld voor oude mannen en vrouwen, nee zeker niet, de contactdag is ook erg leuk en nuttig voor onze jonge frisse 

VGOO leden! En zeg nou zelf; waar kun je tegenwoordig nog voor een luttele €15,- p/p een hele middag vrij eten en drinken, een 

groot buffet voorgeschoteld krijgen en een heel speciaal dierentuinbezoek meemaken? Da’s echt bijna voor niets! Dat kan alleen 

bij de VGOO! Dus trek nou eens een keertje de stoute schoenen aan en schrijf jezelf en jouw partner in. Ook wanneer het de 

eerste keer is. Want daarna hoef ik je nooit meer aan te sporen, dat zien we wel aan al onze leden die al jaren achtereen trouw 

die VGOO-reünie bezoeken! Ook deelnemen aan de VGOO Contactdag is immers weer een kwestie van teamwork. Een uniek 

netwerk genieonderofficieren.  Alleen samen zijn we sterk. Vergeet dat nooit! Graag tot ziens in Ouwehands Dierenpark!

aooi Joep Beljaars

Voorzitter
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Dat je niet zomaar erelid wordt blijkt wel uit de motivatie:

“Joep is 20 jaar bestuurslid geweest waarvan 13 jaar als voorzitter. Als voorzitter 
was Joep vaak de verbindende factor, zowel intern als extern de VGOO. Dit kwam 
door zijn positieve karakter en zijn fijne wijze van communiceren. Zijn persoonlijke 
benadering naar mensen toe en zijn open houding geven weer dat men hem 
karakteriseert als een prettige persoonlijkheid. Deze eigenschappen hebben er onder 
andere voor gezorgd dat de VGOO binnen het Wapen der Genie een vereniging is 
waar je niet omheen kunt (of op kunt bouwen).”

Namens de gehele VGOO feliciteren wij Joep met dit erelidmaatschap en hopen  
dat hij nog lang deel zal uitmaken van de redactie. ||

Tekst  ||  Redactie

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 september j.l. is ons redactielid Joep Beljaars benoemd 

tot erelid van de vereniging. Naast zijn rol binnen het bestuur en de laatste jaren als redactielid 

ondersteunt Joep het bestuur nog regelmatig bij belangrijk overleg. 
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Militairen hechten veel waarde aan saamhorigheid en teamwork. En dat is terecht. In je 

eentje krijg je immers helemaal niets voor elkaar. En al zeker niet wanneer je als militair 

aan de slag gaat in gebieden of situaties waar de reguliere civiele structuren niet (meer) 

blijken te werken. Wij zijn daarom van het belang van samenwerken doordrongen. Daarom zijn wij 

ook zo gevormd tijdens onze opleidingen en daarna binnen de eenheden. Toch kun je ook in onze 

militaire organisatie de negatieve effecten waarnemen van de maatschappelijke trend van steeds 

verdergaande individualisering. Steeds verder brokkelen netwerken en het animo om jezelf in te 

zetten voor het groepsbelang verder af. We merken dat aan het afnemen van deelname aan activi-

teiten, sociale gebeurtenissen en lidmaatschappen. Bij de VGoo is dat niet anders dan bij vele vak-, 

sport-, bedrijfsverenigingen en vakbonden. Daar komen, zegt men, allerlei andere vormen van ‘samenwerking’ voor in de plaats. 

Denk bijvoorbeeld aan de sociale media. op zichzelf is daar niets mis mee. We moeten die nieuwe ontwikkelingen natuurlijk zo 

nuttig mogelijk gebruiken. Maar, zo denk ik er over althans, we moeten ze niet beschouwen als een vervanger van fysieke en echt 

tastbare samenwerking. Ik sprak onlangs iemand die zei dat hij meer dan honderd echte vrienden heeft. Ik schrok me rot want ik 

kan mijn échte vrienden op 1 hand tellen, er moest dus iets mis zijn met mij! Gelukkig bleek dat hij het over zijn virtuele Twitter- 

en Facebookvriendschappen had, die hij echter wel meer leek te waarderen dan de personen die direct om hem heen stonden. 

Dat concludeerde ik in ieder geval uit het feit dat hij tijdens ons gesprekje wel drie keer zijn IPhone begon te bedienen. Ik zal wel 

hopeloos ouderwets zijn. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Natuurlijk weet ik wat er tegenwoordig te koop is maar ik 

ben de oude waarden en normen zeker nog niet vergeten en weet hoe belangrijk die nog steeds zijn. Zeker in ons vak! De VGOO 

doet er alles aan om een nuttig netwerk te zijn, te blijven en waar mogelijk nog meer netwerken aan haar leden beschikbaar te 

stellen. Zo hebben de ‘netwerken’ het regiment, de VoG en de VGoo de afgelopen periode een steeds verdergaande samen-

werking en bundeling van krachten nagestreefd en gerealiseerd. Zo hebben we de commerciële effecten van onze, nog steeds 

onafhankelijke, bladen vergroot door eenzelfde ‘feel and look’ te gebruiken. Alle drie de redacties overleggen regelmatig met el-

kaar en ook de verschijningsritmiek is op elkaar afgestemd. ook bij regiments- en verenigingsevenementen proberen we elkaar te 

steunen. Door bijvoorbeeld een VGoo-borrel op de informatiedag weg te geven en een gezamenlijk golftoernooi (d.z.v. de VoG) 

te organiseren. Golf is immer dé sport die zich bij uitstek leent voor dat zo belangrijke netwerken. De VGoo sluit ook aan bij een 

ander nuttig initiatief van de VoG. Zij hebben nl. vooruitlopend op de reorganisaties een collegiaal-advies-groep samengesteld 

waar met ontslag bedreigde genieofficieren gebruik van kunnen maken. Het heet ‘Begeleiding en raadgeving Uittredende Ge-

nieofficieren’. Zeer toepasselijk afgekort als BrUG dus. De kracht van BrUG is dat het in staat is om genieofficieren in de ruimste 

zin van het woord te adviseren en in contact kan brengen met het krachtige civiele netwerk dat (ex)officieren hebben. Want veel 

gnoffn vinden immers na hun diensttijd nog (deeltijd) emplooi op hoge posities in het bedrijfs-, overheids- of verenigingsleven. 

En dat kan nu erg nuttig blijken te zijn. ook hier gaat het teamwork dus zijn kracht bewijzen. De VGoo mag van de VoG op dit 

initiatief aanhaken. ons lid aooi Eef Dalemans is daarom vanuit de VGoo als PoC voor genieonderofficieren aan BrUG gekop-

peld. Zo maken we het mogelijk voor onze leden om, wanneer dat nodig mocht zijn en wanneer zij dat willen, datzelfde krachtige 

netwerk te benutten. op 7 september geven wij u nog een geweldige kans om te netwerken. op onze VGoo Contactdag. Niet 

alleen bedoeld voor oude mannen en vrouwen, nee zeker niet, de contactdag is ook erg leuk en nuttig voor onze jonge frisse 

VGOO leden! En zeg nou zelf; waar kun je tegenwoordig nog voor een luttele €15,- p/p een hele middag vrij eten en drinken, een 

groot buffet voorgeschoteld krijgen en een heel speciaal dierentuinbezoek meemaken? Da’s echt bijna voor niets! Dat kan alleen 

bij de VGOO! Dus trek nou eens een keertje de stoute schoenen aan en schrijf jezelf en jouw partner in. Ook wanneer het de 

eerste keer is. Want daarna hoef ik je nooit meer aan te sporen, dat zien we wel aan al onze leden die al jaren achtereen trouw 

die VGOO-reünie bezoeken! Ook deelnemen aan de VGOO Contactdag is immers weer een kwestie van teamwork. Een uniek 

netwerk genieonderofficieren.  Alleen samen zijn we sterk. Vergeet dat nooit! Graag tot ziens in Ouwehands Dierenpark!

aooi Joep Beljaars

Voorzitter
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Traditioneel waren de weergoden weer perfect in de hand. Dit 
jaar geen stortregen direct na het toernooi, maar vlak ervoor. Dat 
leverde alleen maar wat stress op bij spelers die hun open golftas 
buiten voor het clubhuis hadden geparkeerd. 
Nadat alle deelnemers zich hadden ingecheckt bij de 
wedstrijdleiding, een kopje koffie met een onvervalst Brabants 
worstenbroodje hadden genuttigd en een enkeling ook nog 
wat had ingeslagen, kon de dag beginnen. De dag werd 
geopend door de voorzitter van de VGOO, Daniël de Groot. Hij 
verontschuldigde de voorzitter van de VOG, Tjeerd Blankestijn 
voor diens afwezigheid. In zijn openingswoord stond Daniel 
tevens stil bij het overlijden van Martijn Rosier in Afghanistan, 
exact 15 jaar geleden. 

UITLEG EN START
Vervolgens werd de spelvorm van de dag uitgelegd. In totaal 
gingen vanaf 12.00 uur de 49 deelnemers in 16 flights van 3 
(en inderdaad 1 van 4) volgens het ‘Texas Scramble’ principe 
van start. Allen met het doel om aan het einde van de dag als 
beste flight naar voren te komen. Texas Scramble wil zeggen 
dat iedereen telkens afslaat, maar dat de flight vervolgens mag 
bepalen met welke bal verder wordt gespeeld. Het leuke daaraan 
is dat ook wanneer je een keer (of heel vaak) compleet misslaat, 
dat over het algemeen geen enkele bal uitmaakt. Alleen moest 
van elke speler wel een minimaal aantal keren de afslag gebruikt 
worden, hetgeen bij sommige flights toch voor wat extra stress 
zorgde. Bij deze spelvorm is het een team-effort en dat maakt het 

Op vrijdag 26 augustus was het weer zover. Het jaarlijkse VOG/VGOO Golftoernooi vond weer plaats. 

Dit jaar was het strijdtoneel in Golfpark de Turfvaert, te Rijsbergen, onder de rook van Breda. Een fraaie 

baan die veel weg heeft van een links course. Met dank aan Wim Rijkaard van Capellen en zijn Golflink, 

waardoor we tegen een gereduceerd tarief konden spelen.

GOLFTOERNOOI 2022

Tekst  ||  Michel (Monty) Monteban
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leuk voor iedereen. Qua puntentelling kreeg elke flight een eigen, 
aangepaste puntenhandicap mee, waardoor alle flights ongeveer 
hetzelfde uitgangspunt hadden. Halverwege de ronde was er nog 
een versnapering in de baan, uiteraard een lekker vet broodje 
kroket, om de inwendige mens weer wat aan te sterken. Helaas 
had de RA andere verplichtingen, anders hadden we dat broodje 
weg kunnen spoelen met een slokje brandewijn.

Vanaf half 5 druppelden de eerste flights weer het clubhuis 
binnen, alwaar elke flight werd opgewacht met een borrelplank, 
dit jaar geschonken door John Akkerman / Green Paper 
Association. De clinic spelers, dit jaar net als vorig jaar 11 mannen 
en vrouwen sterk, zaten toen al even aan de borrel. Een goed uur 
later was iedereen binnen, waren de punten geteld en volgde de 
prijsuitreiking, waarna de dag afgesloten werd met een prima 
verzorgde barbecue.
De uitslag was, zoals zo vaak, weer niet van tevoren te 
voorspellen. Er was één team dat dacht dat ze gewonnen 
hadden, maar daarvan bleek van de beste speler een 
verkeerde handicap opgemaakt te zijn. Gelukkig kwam dat de 
wedstrijdleiding tijdig ter ore, zodat dat tijdig rechtgetrokken kon 
worden. Ze vielen uiteindelijk net buiten de prijzen.

CLINIC
Bij de clinic gingen 11 mannen en vrouwen met een 
zogenoemde ‘pro’ aan het werk om de basiskneepjes 
aangeleerd te krijgen. Het doel is om ze op die manier 
te enthousiasmeren om hun golfvaardigheidsbewijs, het 
GVB, te gaan halen opdat ze het jaar daarop aan de echte 
wedstrijd deel kunnen nemen. Dat dat doel niet door iedereen 
nagestreefd wordt bewijst Anton Touw, die ook dit jaar 
weer voor de zoveelste keer deelnam aan de clinic. Het gaat 
uiteraard om het deelnemen aan de dag, niet om wat je 
daarbij doet, dus ik hoop dat we Anton nog vele jaren blijven 
zien bij de clinic. Na het oefenen op de driving range en de 
putting green, zijn de clinic-ers ook nog de korte par 3 baan 
op geweest. Daarbij zijn er ook twee prijzen vergeven: Arnout 
Mijling wist zijn ballen het verst weg te slaan en de beste 
putter was Annet Aarendonk.

NIEUWE PRIJZEN
Dit jaar zijn er ook wat nieuwe prijscategorieën bijgekomen. 
Zo was er een prijs voor degene die de meeste ballen was 
kwijtgeraakt. Die werd gewonnen door Frans van den Boorn, 
alhoewel ik wel mijn twijfels heb of iedereen dit wel zo eerlijk 

EN DE WINAARS
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heeft opgebiecht. Tevens was er een prijs voor de flight die 
de meeste birdies (1 slag onder par) wist te slaan. Die werd 
gewonnen door de flight met Edwin Leidelmeijer, Komang Rol 
en Frans van der Boorn (jawel, dezelfde) met in totaal 3 birdies. 
Zij kregen elk een glazen ‘birdy’ uitgereikt. John Akkerman heeft 
beloofd dat we die prijs er voorlopig in houden, waarvoor dank.

PRIJSUITREIKING
Bij de wedstrijd werden eerst de wisselprijzen uitgereikt voor 
de ‘longest’ (wie zijn bal het verst wist weg te slaan, uiteraard 
moest die wel op de fairway blijven) en de ‘Neary’ (wie sloeg 
zijn bal het dichts bij de vlag in 1 slag). Bij de dames werd de 
longest gewonnen door Marjo van den Boorn. Bij de heren 
was dat een prooi voor Glen Vincentie (als je die ziet slaan 
verbaas je je erover dat hij zijn ballen recht krijgt, maar het 
gaat wel met heel veel power en héééél ver). De neary is bij de 
dames gewonnen door Rita Vermeulen. Bij de heren toonde 
de man met de laagste handicap (Gijs van Keulen, Hcp 4,2) 
dat hij die waardig was. 
Gijs was dit jaar de speciale gast bij de VOG/VGOO-golfdag.
Tenslotte de uitslag van de wedstrijd zelf. Er wordt soms 
gesuggereerd dat met die uitslag gerommeld wordt en dat 

ik niet zou kunnen rekenen. Uiteraard moet ik dit met kracht 
ontkennen. Het enige waar natuurlijk niemand rekening 
mee houdt en waar de ‘slachtoffers’ zich altijd extra door 
benadeeld voelen, is het bonussysteem dat ik hanteer om het 
startpunt voor de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te maken. Lid 
zijn van de baan waarop we spelen bijvoorbeeld kan worden 
gecompenseerd met strafslagen, net zoals het zelf willen 
samenstellen van je flight. (Als je bijvoorbeeld in een 4-tal 
wilt spelen met dezelfde spelers waarmee je elke maand al 
samenspeelt, dan zul je extreem goed moeten spelen wil je de 
VOG/VGOO-golfdag ooit kunnen winnen. Tenminste zolang ik 
de wedstrijdleiding heb.
En dit jaar had ik iets nieuws bedacht om het nog 
gelijkwaardiger en dus onvoorspelbaarder te maken. In plaats 
van het gebruikelijke concept van de gemiddelde handicap 
als basis voor de flight-handicap, nam ik dit jaar als basis 
de handicap van de beste speler en daar ging dan nog het 
bonussysteem overheen. En over het resultaat ben ik erg te 
spreken, dus dat doen we volgend jaar weer. Het verschil 
tussen de beste en de slechtste flight was maar 10 punten. 
Het verschil tussen de nummer 1 en 4 slechts 2 punten! Zo zijn 
de gemiste putjes van Huib van Lent toch hele dure….. 

INWENDIGE MENS
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UITSLAG
De uiteindelijke uitslag van de golfwedstrijd was als volgt: de 
derde prijs met evenveel punten als de nummer twee, maar 
wel met een extra man, dus daarom niet tweede: Flight nr 16 
met Tom Middendorp, Hans van Griensven, Wil Kerkhof en 
Rene van Ommeren. De tweede prijs met 50 punten: Flight 
nr 13 met Peter Floor, John Akkerman en Eric Sprong. En de 
VOG/VGOO-golfwedstrijd editie 2022 is dit jaar gewonnen 
door Flight nr 15 met Jan Vermeulen, Harry Laurijsen en Victor 
Dake. Benieuwd wie die prachtige wisselbeker mee naar huis 
heeft mogen nemen. En de beker is zeker uniek, want ik 
geloof niet dat er ergens in de wereld nog een golfprijs voor 
komt waar de golfer op de beker zijn club verkeerdom vast 
heeft.

Zoals al vermeld werd meteen na de prijsuitreiking het BBQ-
buffet geopend, echter niet voordat we het Mineurslied hadden 
gezongen, uiteraard afgesloten met het gebruikelijke glaasje 
brandewijn waarmee de VOG/VGOO Golfdag 2022 officieel 
werd afgesloten. Pim was helaas niet aanwezig, maar dankzij 
Han Kok was iedereen toch tijdig voorzien van een gevuld glaasje 
brandewijn, dank Han.

VOLGENDE EDITIE
Volgend jaar wil ik proberen de VOG/VGOO Golfdag op een 
meer centraal in Nederland gelegen baan te organiseren. Als 
iemand suggesties heeft dan hoor ik die graag. En ik wil ook 
de sponsering anders aan gaan pakken. Naast de al genoemde 
sponsoren heeft dit jaar ook het Regiment Genietroepen een 
mooie bijdrage gedaan, maar ik kreeg ook kritiek dat ik de 
sponsoren van de wisselprijzen niet had vermeld (overigens 
bewust omdat ze er niet allemaal waren). 

Een uitgebreid gesprek na afloop met een van hen heeft 
mij wel op veel ideeën gebracht, die ik de komende 
maanden uit ga werken. Enerzijds ga ik daar genoeg 
tijd voor krijgen, anderzijds zal het toch weer kort dag 
worden, want de beslissing is wel genomen om weer terug 
te gaan naar de periode juni. Er zijn eind augustus toch 
veel te veel potentiële deelnemers op vakantie, waardoor 
het deelnemersveld de afgelopen twee jaren eerder is 
afgenomen dan toegenomen. En misschien gaan we ook 
naar de donderdag in plaats van de vrijdag, maar dat zal 
mede van de baan afhangen. Ik hoop u allen begin 2023 
hierover meer te kunnen berichten. ||

OP DE BAAN
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‘LiFi, radiostilte met veel minder kabels en toch veilige verbinding’

Radiostilte handhaven is in deze tijd belangrijker dan ooit, nu onze militaire eenheden steeds dichter tegen 
de Russische grenzen moeten opereren. Het kan het verschil zijn tussen het wel of niet worden uitgeschakeld. 
Daarom is het belangrijk om zo lang mogelijk radiostilte te handhaven. 

Dan kan natuurlijk als alternatief voor kabels worden gekozen. Echter 
dat heeft vele praktische nadelen. Kabels hebben een aanzienlijk 
gewicht/volume en beschadigen snel. Ook de tijd die het kost om 
de kabels uit/in te rollen is, zeker met een Sensor-to-Shooter tijd die 
steeds korter wordt, niet wenselijk.

Oplossing: licht
LiFi wat staat voor Light Fidelity is een technologie voor het gebruik 
van snelle pulsen van onzichtbaar licht om gegevens draadloos te ver-
zenden. LiFi is een vorm van datacommunicatie via licht tussen twee 
punten (point-to-point) of tussen een punt en verschillende punten 
(point-to-multi-point).
Signify (voorheen Philips Lighting) ontwikkelde een dergelijk commu-
nicatiesysteem onder de naam Trulifi. De voordelen van LiFi voor de 
Genie zijn significant. 
Data kan de onzichtbare lichtbundel niet verlaten. Daardoor zijn 
activiteiten niet te detecteren, is de data niet te onderscheppen en is 
deze vorm van communicatie ook niet te jammen. Met LiFi wordt de 
elektromagnetische footprint drastisch verlaagd.

Commandopost
Een belangrijke toepassingsmogelijkheid van LiFi is binnen com-
mandoposten. Om zo lang mogelijk radiostilte te kunnen handhaven 
zijn containers / tenten binnen van een CP onderling verbonden door 
vele kilometers datakabel en ook binnen in die containers en tenten is 
het vaak een ‘spaghetti’ aan kabels. Door toepassing 
van LiFi zijn die kabels niet meer nodig 

en worden alle componenten van de commandopost razendsnel 
via licht met elkaar verbonden. LiFi kan men zien als de ‘draadloze 
kabel’.

Aanleg infrastructuur
Wanneer de Genie infrastructuur moet aanleggen dan zijn er door-
gaans – zeker in aanvang – geen andere communicatiemiddelen 
dan radio aanwezig. Radiostilte is echter cruciaal en het uitrollen van 
kabels is onpraktisch. Met LiFi kan heel snel een veilige communicatie 
worden op opgezet, ook bijvoorbeeld over een rivier. 

Colonne rijden
Tijdens het rijden in colonne is radiostilte belangrijk, maar het kunnen 
blijven doorgeven van informatie ook. Met LiFi kan men voice, video 
en data blijven doorgeven tijdens de verplaatsing.

Zie ook artikel in PROMOTOR 167 lente nummer 2022.

Bent u geïnteresseerd in een CD&E traject met LiFI, 
neem dan contact op met Lex de Lange: 
telefoon: 0646.805.292 of email: lex.de.lange@signify.com

Classified

TENT – MOBILE COMMAND POST

ALS SNEL EN VEILIG 
COMMUNICATIEMIDDEL 

VOOR DE GENIE

‘LiFi, als radio geen optie is en kabels  niet praktisch zijn’
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Lid worden? Scan de QR-code

Iedere genieonderofficier.
Een artikel over jouw belevenissen op de werkvloer.
Voor het vullen van de Promotor en iedereen te kunnen blijven 
voorzien van interessante en relevante informatie over de Genie.
Vanaf elke mogelijke werkplek.
De Promotor verschijnt 3 keer per jaar.
Mail een Word-bestandje en enkele foto’s naar de redactie. 
De spelling maakt niet uit, wij passen dat graag aan.

Mogelijke onderwerpen van de werkvloer:
• nieuwe opleidingen, moderne O&T;
• nieuw materieel en nieuwe technische toepassingen;
• (genie)tactisch optreden op groeps- en pelotonsniveau;
• oefeningen en inzet van jouw eenheid;
• ontwikkelingen binnen jouw eenheid;
• uw recente of huidige uitzending;
• jouw ideeën en visie over een bepaald (specialistisch) onderwerp;
• overige ‘wist je datjes’.

Kortom: jouw rol, belevenissen, ervaringen en visie op een van de vele 
taken die je dagelijks als genieonderofficier verricht. Geschreven voor 
iedereen die daar graag meer over wil weten!

Verstuur jouw bijdrage naar: promotor@vgoo.nl

Wie:
Wat:

Waarom:

Waar:
Wanneer:

Hoe:
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